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R E K L A M A

Kilka minut po północy, w poniedziałek 9 maja br., na ulicy P.O.W. zapalił się samochód osobowy marki BMW. Prawdopodobnie do pożaru doszło na 
skutek zwarcia instalacji elektrycznej. Już po kilku minutach ogień trawił całe auto. Na szczęście kierowca i pasażer zdołali się z niego wydostać o włas-
nych siłach, ale nie udało im się ugasić pożaru. Żaden z przejeżdżających tą trasą kierowców nie zatrzymał się, by im pomóc w walce z żywiołem. 
W ostatniej chwili wydostali z bagażnika cenny sprzęt. Wszystkiego nie udało się jednak ocalić, a samochód spłonął doszczętnie. 
Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, dotarli też strażacy z OSP Psucin, którzy rozpoczęli akcję gaszenia auta, w czym pomogła jednostka PSP 
z Nowego Dworu Maz. 
Do pożaru nie dojechali druhowie z nasielskiej OSP, a przecież ich strażnica znajduje się niecały kilometr od miejsca pożaru. Dlaczego? 

Świętowaliśmy 
wspólnie
W czwartek, 5 maja br. w naszym 
mieście odbywały się uroczystości 
patriotyczno - religijne związane 
z 20. rocznicą nadania Publiczne-
mu Gimnazjum nr 1 imienia Kon-
stytucji 3 maja, pierwszą rocznicą 
ustanowienia św. Wojciecha patro-
nem Nasielska i beatyfikacji Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 
Tego dnia w nasielskiej parafii św. 
Wojciecha odbywał się także od-
pust. Obchody tych ważnych dla 
społeczności lokalnej wydarzeń 
rozpoczęła msza święta, ku czci 
św. Wojciecha, której przewodni-
czył biskup diecezji płockiej Piotr 
Libera. Uczestniczyli w niej licznie 
zarówno mieszkańcy, jak i ucznio-
wie gimnazjum. Po mszy świętej 
ksiądz biskup poświęcił także od-
restaurowane organy.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Nasielsk, dnia 26.04.2011 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
      woj. mazowieckie
GP. 72241/9/09-12

I N F O R M A C J A 
O  ODWOŁANIU  PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) Burmistrz 
Nasielska odwołuje   II przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Nasielsk mający się odbyć w dniu 16 maja 
2011 roku, w części dotyczącej  działki położonej w miejscowości Cieksyn, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/67 o powierzchni 
1000 m2.
Przyczyną odwołania przetargu  są  nieuregulowane granice przedmiotowej 
nieruchomości.
Informacja o odwołaniu przetargu podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w czasopiśmie Życie Nasielska oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku - Biuletyn Informacji Publicznej – 
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/
                                                                                      B U R M I S T R Z
                                                                                   Grzegorz Arciszewski

OBRADOWAŁA RADA

Konkurs i drogi
W czwartek, 28 kwietnia br. odbyła 
się VIII sesja Rady Miejskiej. Obrady 
prowadził radny Grzegorz Duchnow-
ski, przewodniczący RM. Po przyję-
ciu porządku obrad i protokołu z po-
przedniej sesji przewodniczący RM 
omówił swoje działania pomiędzy se-
sjami. Wśród nich znalazły się przede 
wszystkim spotkania z mieszkańcami 
oraz spotkanie z władzami samorządu 
powiatowego dotyczące stanu dróg 
powiatowych na terenie naszej gminy. 
Następnie swoje sprawozdanie zło-
żył Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska, który wskazał, że bardzo 
dużo czasu poświęca indywidualnym 
spotkaniom z mieszkańcami, a także 
uczestniczy w zebraniach sołeckich. 
W ramach interpelacji i zapytań rad-
nych głos zabrali m.in.: radny Rado-
sław Skrzynecki, który zgłosił koniecz-
ność poprawy bezpieczeństwa na sta-
cji PKP i w okolicach sklepu Merkury, 
pytał również o oświetlenie na ulicy 
Kolejowej oraz uregulowania włas-
nościowe dotyczące działek przy ul. 
Parkowej i Irysowej. O przesuniecie 
znaków na drodze powiatowej infor-
mujących o wjeździe do wsi Głodo-
wo, a także o zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańcom w centrum 
naszego miasta wnosił radny Mirosław 
Świderski. 
Problem fatalnego stanu dróg po-
wiatowych na terenie naszej gminy 
podniósł radny Krzysztof Fronczak. 
Mówił, że mieszkańcy mają kłopoty 
z poruszaniem się po drogach w re-
jonie Siennicy już od wielu miesięcy 
i czekają na reakcję władz samorzą-
dowych. Radny Zbigniew Woltański 
pytał aktualną o sytuację składowiska 
odpadów w Jaskółowie. O ustawieniu 
odpowiednich znaków drogowych 
i poprawie nawierzchni dróg w miej-
scowościach Studzianki, Miękoszyn, 
Lelewo, Nowa Wrona mówili radni 
Jerzy Lubieniecki i Albert Dublewski.
W dalszej części posiedzenia rad-
ni mieli okazję ustosunkować się do 
otrzymanej na piśmie informacji do-
tyczącej oceny działalności szkół i pla-
cówek oświatowych. Jednak na ten 

temat nie było żadnej dyskusji, 
poza pytaniem dotyczącym 
subwencji oświatowej, które 
zadał radny Skrzynecki. Odpo-
wiedział na nie Jarosław Chyliń-
ski, kierownik Wydziału Oświa-
ty, Kultury, Kultury Fizycznej, 
Zdrowia i Polityki Społecznej 
nasielskiego Urzędu Miejskiego. 
Rada wysłuchała informacji 
o wynikach kontroli przepro-
wadzonej przez Komisję Rewi-
zyjną w Zarządzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku, którą przedstawił 
przewodniczący tej komisji, rad-
ny Radosław Skrzynecki. Wska-
zano w niej, że sprawozdania fi-
nansowe firmy są prowadzone rzetel-
nie, natomiast poważnym problemem 
jest zarówno brak dotacji z gminy, jak 
i kwestia odzyskiwania należności od 
dłużników. 
Następnie Grzegorz Arciszewski, bur-
mistrz Nasielska, przedstawił informa-
cję z prac komisji konkursowej doko-
nującej wyboru kandydata na stano-
wisko dyrektora ZGKiM. Szczegółowo 
zrelacjonował fakty, od momentu po-
wołania komisji konkursowej, poprzez 
przebieg wszystkich etapów konkursu, 
aż do wyboru, spośród trzech kandy-
datów, pana Alberta Kołodziejskiego 
na stanowisko dyrektora ZGKiM. Przy-
toczył też zażalenie pana Lewandow-
skiego i poinformował radnych, że 
12 kwietnia br. do Urzędu Miejskiego 
wpłynęło pismo z policji o sprawdze-
nie nieprawidłowości w przeprowa-
dzeniu konkursu na stanowisko dy-
rektora ZGKiM. Dokumenty zostały 
już przekazane policji, a burmistrz był 
przesłuchiwany w tej sprawie. 
W trakcie obrad przewodniczący RM 
udzielił głosu przedstawicielom firmy 
Capital Investiment. Przedstawili oni ra-
dzie swój projekt inwestycyjny – za-
kład unieszkodliwiania odpadów, jaki 
planują utworzyć na terenie Jaskóło-
wa, gdzie są właścicielami ok. 50 ha 
gruntu. 
Następnie radni przystąpili do przyj-
mowania uchwał. Dwie z nich przed-

stawiła Ludwina Turek, skarbnik gmin-
ny. Jedna dotyczyła zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej gminy 
Nasielsk na lata 2011–2020, zaś druga 
zmian w uchwale budżetowej na rok 
2011 r. Radni wyrazili też zgodę na re-
alizację przez nasielski Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej projektu syste-
mowego POKL pod nazwą „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”.
Projekty uchwał dotyczących zbycia 
nieruchomości w Nunie, Nasielsku 
i Pianowie oraz sprzedaży lokalu 
mieszkalnego w Pianowie przedsta-
wiła Barbara Pająk, kierownik Wydzia-
łu Gospodarki Przestrzennej. Radni 
zdecydowali również o odmówieniu 
uwzględnienia wezwania do usunięcia 
naruszeń w uchwale RM z 27.04.2010 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Nasielska. 
Przyjęto również zmiany w dwóch 
uchwałach mówiących o przystąpie-
niu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, dotyczącego wsi Andzin 
i Lelewo – poprzednie uchwały zosta-
ły zakwestionowane przez wojewodę 
z uwagi na brak spójności między ich 
treścią a załącznikiem graficznym. 
Radni uchwalili zmiany taryf na zbio-
rowe zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę, które obowiązywać będą 
od 1 lipca br. na terenie naszej gminy 
(dla WZUW Mława będzie to 2,02 zł za 
m3 +VAT, dla ZGKiM – suw Jackowo 
– 2,17 zł/m3 +VAT, suw Cieksyn 2,07 
zł/m3 +VAT, zaś dla odbiorców se-
zonowych 3,17 zł/m3 + VAT; odpro-
wadzenie ścieków kosztować będzie 
3,86 zł/m3 +VAT). Wszystkie uchwa-
ły zostały przejęte jednogłośnie. 
Odpowiadając na interpelacje rad-
nych, burmistrz Arciszewski wyjaś-
nił kwestię działek przy ul. Parko-
wej i Irysowej. Mówił, że rozważa 
założenie monitoringu miejskiego 
w najbardziej newralgicznym miej-
scach w Pieścirogach i Nasielsku. 
Zapewnił radnych, że trwają rozmo-
wy ze starostwem w sprawie po-
prawy stanu dróg w naszej gminie. 
Wspomniał o systematycznie pro-
wadzonych remontach dróg gmin-
nych i o problemach finansowych 
ZGKiM. W sprawie międzygminne-

go składowiska odpadów w Jaskóło-
wie wyjaśnił, że podjął decyzję o re-
zygnacji z dotacji z urzędu marszał-
kowskiego i zdecydował o budowie 
jednej nowej kwatery, która prawdo-
podobnie wystarczy na 8 lat.
Burmistrz poinformował radę, że 
odbędzie się spotkanie w urzędzie 
marszałkowskim dotyczące po-
działu kosztów dotyczących bu-
dowy chodnika w ulicy Płońskiej 
od osiedla w kierunku miasta, która 
ma być prowadzona wspólnie przez 
dwa samorządy. 
Potwierdził, że to, co powiedział 
w wywiadzie prasowym na temat 
prób wpływania na jego decyzje, 
jest prawdą. Dodał, że w tej sprawie 
wyjaśnień powinien udzielić prze-
wodniczący RM. 
Radny Duchowski najpierw przy-
pomniał o swojej wieloletniej pra-
cy w samorządzie i obowiązku 
współpracy przewodniczącego 
RM i burmistrza. Powiedział, że na-
turalną sprawą jest, że rozmawia 
z burmistrzem i sugeruje mu pew-
ne rozwiązania. Podkreślił, że dora-
dzał burmistrzowi pewne rozwią-
zania kadrowe, wtedy gdy sytuacja 
była skomplikowana, bo w ZGKiM 
nie było dyrektora, stąd pomysł, by 
ktoś został pełniącym obowiązki dy-
rektora. Natomiast jeśli chodzi o kie-
rownika Wydziału Oświaty, złożył 
propozycję wtedy, gdy osoba pra-
cująca na tym stanowisku przeby-
wała na zwolnieniu lekarskim. – To 
nie były bezprawne działania. Bur-
mistrz to ujawnił, ja jedynie suge-
rowałem, nie zrobiłem niczego, co 
nie jest zgodne z prawem – dodał G. 
Duchnowski. 
Burmistrz wyjaśnienia przewodniczą-
cego skomentował krótko – Nie zga-
dzam się, bo w czasie, o którym pan 
mówi, p. o. dyrektora ZGKiM był pan 
Z. Ciskowski, a pełniącą obowiązki 
kierownika Wydziału Oświaty pani B. 
Sakowska. 
Następnie radna Katarzyna Świder-
ska, wiceprzewodnicząca RM, od-
czytała pisma mieszkańców, które 
wpłynęły do Rady Miejskiej. 
Po krótkiej dyskusji na temat inwe-
stycji drogowych w naszej gminie 
obrady zakończono.

(red.)
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Wyborczy finisz
Już znamy wyniki wyborów sołeckich we wszystkich 65 sołectwach naszej gminy. Poniżej 
przedstawiamy wyniki wyborów, które odbywały się w ostatnich dniach kwietnia. 
Kątne – sołtys: Zdzisław Rutkowski, rada sołecka: Bogdan Wiśniewski, Jarosław Rosłoński, 
Marek Mokos.
Mazewo Dworskie – sołtys: Krzysztof Niesiobęcki, rada sołecka: Krzysztof Możdżyński, 
Jolanta Ziemak, Dorota Topczewska.
Morgi – sołtys: Barbara Krzeszewska, rada sołecka: Marzena Idzikowska, Mirosław 
Milewski, Tomasz Pająk.
Nowa Wrona – sołtys: Zygmunt Kantorowski, rada sołecka: Joanna Zielińska, Sławomir 
Wojciechowski, Maria Dylewska, Lech Grąbczewski.
Żabiczyn – sołtys: Paweł Sekutowicz, rada sołecka: Wojciech Borzyński, Jan Reszczyński, 
Grzegorz Rosiak.
Wszystkim sołtysom i radom sołeckim gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz 
społeczności lokalnych.

(red.)

Gminna Spółdzielnia  
„Samopomoc Chłopska” 

w Nasielsku  
przy ul. Warszawskiej 2  

tel. 23 691 27 19, fax 23 691 25 34  
kom. 531 881 222; 531 881 555  
e- mail: gs@nasielsk.com.pl

OFERUJE
• Pieczywo bez polepszaczy i konserwantów, wypieki z własnej 
PIEKARNI; tel. 23 69 12 722.
• Sprzedaż mebli wysokiej klasy, profesjonalne doradztwo, kata-
logowy wybór mebli, sprzedaż na raty, dowóz. SALON MEBLOWY,  
ul. Warszawska 15/17; tel. 23 691 24 41.
• Sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych w placów-
kach handlowych na terenie miasta.

INFORMUJE
• Od dnia 7 czerwca 2011roku (do odwołania) w każdy wtorek, 
czwartek i sobotę będzie sprzedawane pieczywo z samochodu do-
stawczego w miejscowości Cieksyn- na placu Spółdzielni (naprzeciw-
ko bramy wjazdowej do szkoły) w godzinach: 12:00- 13:00.

• Wydzierżawimy pomieszczenia w biurowcu przy ul. Warszaw-
skiej 2 (góra) 100m2.
• Od dnia 1 grudnia 2011 roku w tym samym budynku wydzierża-
wimy pomieszczenia o pow. 120m2 (dół).
• Posiadamy jeszcze dwa pomieszczenia magazynowe w Starych 
Pieścirogach ul. Sikorskiego 14 pod działalność usługową.
• Sprzedamy samochód marki FORD TRANSIT, rok produkcji 
1995, proponowana cena: 3 tys. zł. 
• Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert 
pisemnych w sekretariacie spółdzielni od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00- 14:00.

W związku z wejściem w życie w dniu 29 kwietnia 2011 roku nowego Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku nastąpiły zmiany w następujących 
komórkach organizacyjnych tut. Urzędu:

1. Wydział Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
zostały zastąpione przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego (GKP), Kierownik – Pan Bogdan Ruszkowski, aktualne pokoje: 201, 
205, 209, 214, 215, (II piętro). Numery tel.: /23/ 69-33-061/108/055/102/127

2. Wydział Rozwoju Regionalnego został zastąpiony przez Wydział Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Strukturalnych (IZP), Kierownik – Pan Radosław Kasiak, aktu-
alne pokoje: 108, 109, 116, (I piętro). Numery tel.: /23/ 69-33-058/059/060/113

3. Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej – Kierownik 
- Pan Jarosław Chyliński zmienił lokalizację z pokojów 207a i 108 na 107 (I piętro). 
Numery tel. pozostały bez zmian, tj.: /23/ 69-33-106/123

4. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ODR w Nasielsku zmienił lokalizację 
z pokoju 116 na 110 (I piętro). Numer tel. pozostał bez zmian, tj.: /23/ 69-33-067 

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

UROCZYSTOŚCI

Świętowaliśmy wspólnie
W czwartek, 5 maja br. 
w naszym mieście od-
bywały się uroczysto-
ści patriotyczno - re-
ligijne związane z 20. 
rocznicą nadania Pub-
licznemu Gimnazjum 
nr 1 imienia Konstytucji 
3 maja, pierwszą rocz-
nicą ustanowienia św. 
Wojciecha patronem 
Nasielska i beatyfikacji 
Ojca Świętego Jana Pa-
wła II. 
Tego dnia w nasielskiej 
parafii św. Wojciecha 
odbywał się także od-
pust . Obchody tych 
ważnych dla społecz-
ności lokalnej wyda-
rzeń rozpoczęła msza święta, ku 
czci św. Wojciecha, której prze-
wodniczył biskup diecezji płockiej 
Piotr Libera. Uczestniczyli w niej 
licznie zarówno mieszkańcy, jak 
i uczniowie gimnazjum. Po mszy 
świętej ksiądz biskup poświęcił tak-
że odrestaurowane organy.
Z nasielskiej świątyni wierni z wła-
dzami miasta i księżmi na czele 
udali się pod pomnik Jana Pawła II, 
gdzie złożono kwiaty i wspomina-
no błogosławionego Polaka. 

Dalsza, oficjalna część uroczysto-
ści odbywała się w hali sportowej, 
gdzie wszystkich zaproszonych 
gości powitała Bożenna Zawadzka 
- Roszczenko, dyrektor Publicz-
nego Gimnazjum nr 1. Wśród nich 
znaleźli się m.in. biskup Piotr Libe-
ra wraz z nasielskim dziekanem ks. 
Janem Majewskim i ks. T. Pepłoń-
skim, proboszczem nasielskiej pa-
rafii. Władze samorządowe repre-
zentował Grzegorz Arciszewski, 
burmistrz Nasielska, i Henryk Mę-
drecki, wicestarosta nowodworski, 
a także Maria Kowalska, radna sej-

miku województwa mazowieckie-
go, oraz radni nasielskiej Rady Miej-
skiej i rady powiatu nowodwor-
skiego. Mazowieckiego kuratora 
oświaty reprezentowała wizytator 
Zofia Szmytkowska, zaś w imieniu 
poseł Jadwigi Zakrzewskiej na uro-
czystość przybyła Ewa Żak. Ponad-
to w ceremonii udział wzięli eme-
rytowani dyrektorzy tej szkoły, 
dyrektorzy jednostek samorządo-
wych, przedstawiciele różnych or-
ganizacji społecznych, darczyńcy 
szkoły oraz rodzice i uczniowie. 
Następnie przemówienie okolicz-

noś c iowe w yg ło s i-
ła dyrektor szkoły, po 
czym głos zabrali go-
ście, którzy podkreślali 
wielkość zasług dla oj-
czyzny, jakie poczy-
nili podczas swojego 
życia bohaterowie tej 
uroczystości. Były też 
kwiaty i życzenia dla 
gospodarzy spotkania.
W części artystycznej 
uczniowie mówili o hi-
storii swojej szkoły od 
momentu jej powsta-
nia do chwili obecnej 
i zmianach, jakie w niej 
zachodzi ł y na prze-
strzeni lat. Przedstawili 
też program muzyczno 

- literacki o tematyce patriotycznej, 
nawiązującej do uchwalonej 220 
lat temu pierwszej w Europie tak 
nowoczesnej ustawy zasadniczej, 
czyli Konstytucji 3 maja. Dopeł-
nieniem tej części był pięknie wy-
konany przez uczniów gimnazjum 
staropolski taniec – polonez, który 
zauroczył gości. 
Ostatnim akcentem tych uroczy-
stości było odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej, która będzie o nich 
przypominać młodzieży gim-
nazjalnej i mieszkańcom miasta. 
Goście mogli też zwiedzić szkołę 
i obejrzeć specjalnie przygotowane 
na tę okazję wystawy tematyczne 
przedstawiające jej dorobek. 
Na zakończenie uroczystości Bo-
żenna Zawadzka-Roszczenko, dy-
rektor PG nr 1, złożyła podzięko-
wania wszystkim nauczycielom, 
pracownikom niepedagogicznym 
oraz uczniom, którzy zaangażowali 
się w jej przygotowanie. 

(red.)

Podziękowania
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 1 składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim darczyńcom, wspomagającym finansowo działalność 
szkoły, w tym szczególnie:

Państwu Iwonie i Tadeuszowi Czachorowskim, 
Pani Barbarze Arciszewskiej, 
Pani Elżbiecie Słończewskiej, 
Panu Marcinowi Chrustowskiemu, 
Panu Krzysztofowi Frączkiewiczowi, 
Panu Markowi Bazylewskiemu, 
Panu Wiesławowi Bożymowi, 
Państwu Barbarze i Włodzimierzowi Sakowskim, 
Państwu Danucie i Stanisławowi Borowskim, 
Panu Tadeuszowi Truszkowskiemu, 
Panom Andrzejowi Sawickiemu i Witoldowi Estkowskiemu, 
Panu Robertowi Pankowi, 
Panu Grzegorzowi Paczewskiemu, 
Państwu Bożenie i Mirosławowi Słupeckim. 

Serdecznie dziękujemy
dyrekcja, grono pedagogiczne  

i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1  
im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku
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Kronika OSP
28.04. OSP z Nasielska wyjecha-
ła do pożaru trawy w Krzyczkach 
Żabiczkach.
30.04. strażacy wyjechali do po-
żaru trawy w Mogowie.
02.05. zabezpieczali lądowanie 
i start śmigłowca LPR w Chrcyn-
nie.
09.05. OSP z Psucina wyjechała 
do pożaru samochodu osobo-
wego przy ulicy POW.

KRONIKA 
POLICYJNA

Z POLICJI

Próba kradzieży
W piątek, 27 kwietnia br., młody 22 – 25 letni mężczyzna próbował 
dokonać kradzieży w urzędzie pocztowym w Nowych Pieścirogach. 
Kiedy w pomieszczeniu znajdowała się tylko urzędniczka, zamasko-
wany mężczyzna, grożąc jej nożem zażądał pieniędzy. Próbował za-
straszyć kobietę i zmusić ją do udostępnienia zawartości szuflad. Ta, 
wzywając pomocy, spłoszyła niedoszłego złodzieja, tym bardziej że 
na jej wołanie zareagowali pracownicy Służby Ochrony Kolei. Niestety, 
mimo że do poszukiwań mężczyzny sprowadzono psa tropiącego, nie 
udało się go zatrzymać.

Kurtka i narkotyki
W czwartek, 28 kwietnia, trzem mężczyznom jadącym w godzinach 
popołudniowych pociągiem w kierunku Działdowa spodobała się kurt-
ka jednego z pasażerów, postanowili więc ją ukraść. 
Informacja o zdarzeniu dotarła do nasielskich funkcjonariuszy, a ci bły-
skawicznie zareagowali. Kiedy mężczyźni zorientowali się, że policjanci 
są już na miejscu, szybko oddali kurtkę, mając nadzieję, że w ten spo-
sób pomniejszą swoją winę. Nie przyniosło to oczekiwanego skutku 
i Sebastian K. (20 l.), Daniel W. (18 l.) oraz Damian U. (24 l.) zostali zatrzy-
mani do wyjaśnienia sprawy. Zanim trafili do policyjnej celi, wszystkich 
przeszukano. Policjanci znaleźli w kieszeni spodni 24-latka fifkę z su-
szem oraz torebkę także z suszem roślinnym. Zabezpieczony towar 
policjanci zbadali i okazało się, że jest to marihuana. Po wyjaśnieniu 
wstępnych okoliczności sprawy zatrzymani zostali przesłuchani. Na-
sielscy dochodzeniowcy przedstawili im zarzuty kradzieży kurtki. Do-
datkowo Damian U. usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. 
Jaką karę poniosą, zadecyduje sąd.

Na trzech promilach 
Nasielscy policjanci zatrzymali w poniedziałek, 2 maja, do kontroli dro-
gowej na ul. Rynek ok. godz. 16. kierowcę mercedesa. W trakcie wy-
konywania czynności mundurowi wyczuli od mężczyzny silną woń 
alkoholu i postanowili sprawdzić stan jego trzeźwości. Wynik badania 
był zadziwiający. 45-letni Piotr L. miał 3 promile alkoholu w organizmie. 
Jego prawo jazdy zostało bezzwłocznie zabezpieczone. Teraz mężczy-
zna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości grozić może kara pozbawienia wolności do 
2 lat i utrata prawa jazdy.
Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie bezpieczeństwa na na-
szych drogach i kierowanie się przede wszystkim zdrowym rozsąd-
kiem. 

za:www.kppnowydwor.pl

03.05. na ulicy Garbarskiej niezna-
ny sprawca włamał się do samo-
chodu Damiana O. i skradł z niego 
półkę z głośnikami. Straty wynoszą 
700 zł.
W dniach 04–06.05. na ul icy 
Nowa Wieś nieznany sprawca wła-
mał się do nowo wybudowanego 
budynku i skradł z niego mienie 
o wartości 2000 zł.

Pijani na drodze
03.05. na ulicy Dąbrowskiego Wie-
sław Z., mieszkaniec Nasielska, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,58 mg/l).
05.05. na ulicy Płońskiej Marek Ś., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,54 mg/l).

R E K L A M A

Z GMINY

Innowacyjne podejście do śmieci 
Jadąc od Nasielska przez Kosewo 
w stronę Konar, tuż za znakiem 
z nazwą tej miejscowości natrafia-
my na bardzo pomysłową instalację 
na temat śmieci. Przy drodze obok 
lasu na słupie niskiego napięcia za-
montowano czerwoną strzałkę wy-
konaną z drewna wskazującą niżej 
przywiązany kosz na śmieci. A nad 
tą strzałką zawieszono różne butel-
ki po napojach wyskokowych oraz 
puszki po piwie. Cały ten symbo-
liczny „znak” wyróżnia się na tle 
lasu, dlatego z łatwością możemy 
dostrzec miejsce przeznaczone na 
śmieci. 
O więcej informacji na ten temat 
poprosiliśmy Jarosława Rudnika, 
sołtysa wsi Konary.

– Miejsce, o którym mówimy, 
znajduje się na mojej prywatnej 
działce. Na tym terenie rośnie las, 
do którego nagminnie wyrzucano 
śmieci. Ja je zbierałem, segregowa-
łem, dbałem o czystość tego miej-
sca, ponieważ jestem zwolenni-
kiem życia w czystym środowisku 
– mówi Jarosław Rudnik. –  Sprzą-
tając kilkanaście razy działkę oraz 
przydrożny rów, wpadłem na po-
mysł postawienia kosza na śmie-
ci. Ale chciałem zrobić to w taki 
sposób, aby ten kosz był widoczny 
i przykuwał uwagę wszystkich, dla-
tego w taki nietypowy sposób po-
stanowiłem go wyróżnić – dodaje. .
Wysoko wiszące butelki i puszki, 
a także wielka czerwona strzałka 

i wyróżniający się kosz na śmie-
ci widoczne są z daleka, po prostu 
tego nie można przegapić. 
– Od momentu, kiedy postawiłem 
tam kosz i tak go oznakowałem, 
nie zauważyłem nowych śmieci, 
i przyznaję, że bardzo mnie to cie-
szy. Jak widać, dało to zamierzo-
ny skutek.. Najpierw był pomysł, 
a potem montaż, wszystko wyko-
nałem sam ze swoich materiałów, 
jedynym kosztem były zakupione 
w sklepie w Kątnych puste butelki 
po napojach wyskokowych, któ-
re teraz wiszą wysoko, aby przy-
ciągały uwagę. Mam nadzieję, 
że mój pomysł nadal będzie się 
sprawdzał. Jeśli jednak śmieci nie 
będą trafiać do kosza, na swo-
jej działce obok będę chciał wy-
wiesić wielki baner, na którym 
umieszczę hasło „Dobry Polak 
z tego słynie, że ma w du*** czy-
stość w gminie”. Hasło ma uświa-
domić wszystkim, że o środowisko 
naturalne trzeba dbać, a chyba 
naprawdę nie jest wielkim prob-
lemem wyrzucić śmieci do przy-
drożnego kosza – podkreśla po-
mysłowy, ale i zdeterminowany 
sołtys.
Jak widać, nowy sołtys wsi Kona-
ry nie próżnuje, jego pomysł jest 
spektakularny i cokolwiek by mó-
wić – oryginalny. Ale trzeba też 
przyznać, że w rowach i lasach 
naszej gminy śmieci i różnych 
odpadów jest bardzo dużo, więc 
każda inicjatywa piętnująca miej-
scowych, a także przyjezdnych 
śmieciarzy jest godna pochwały 
i naśladowania.  

(Kamil)
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OŚWIATA

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Prosto na ulicę
Idąc pewnego dnia po zakupy do jednego z marketów w Nasielsku, 
który znajduje się przy ulicy POW, zostałem niemalże cały ochlapany 
wodą przez nadjeżdżające samochody. Właściwie było to już przed sa-
mym sklepem. 
Niby nic w tym dziwnego, oprócz tego, że w tym dniu była bardzo ładna 
pogoda, świeciło słońce i nic nie zapowiadało deszczu. Woda, a może 
jakieś fekalia (nie sprawdzałem tego) wypływały wężem ogrodowym 
z jednej z pobliskich posesji. Nie było to pierwszy raz. W tym wypadku 
zaobserwowałem, że dzieje się to już systematycznie. Żyjemy w XXI 
wieku. Ludzie zdobywają coraz wyższe wykształcenie, zajmują poważne 
stanowiska, a pozbywają się swoich nieczystości w tak prymitywny spo-
sób? A może wszyscy cofniemy się wieki wstecz i zaczniemy wiadrami 
ze swych okien wylewać odchody? Należy chyba mieć choć odrobinę 
ludzkiej kultury. Gdy obserwuje się zwierzęta, można dostrzec, że są bar-
dziej czyste od niektórych ludzkich jednostek.

Mieszkaniec Nasielska (nazwisko znane redakcji)
(Tytuł pochodzi od redakcji)

INTERWENCJE MIESZKAŃCÓW

W poszukiwaniu kasy
Zlikwidowano punkt obsługi klienta Zarządu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego i w ten sposób przestał istnieć 
dogodny dla mieszkańców lokal w środku miasta, w którym można 
było załatwić pewne sprawy bez konieczności udawania się do odle-
głej od centrum siedziby firmy. Głównym problemem jest teraz wno-
szenie opłat. Wiele osób tu je regulowało, by uniknąć kosztów banko-
wych. Problem stał się jeszcze większy z chwilą podjęcia przez dyrekcję 
ZGKiM decyzji, że kasa w siedzibie firmy będzie czynna tylko dwa razy 
w tygodniu.
A zatem punkt kasowy w centrum miasta został zlikwidowany już daw-
no, a kasa w siedzibie firmy czynna jest dwa razy w tygodniu. Jednak, jak 
powiedział Albert Kołodziejski dyrektor ZGKiM, decyzja ta wynikająca 
z potrzeb oszczędzania przez firmę pieniędzy w żadnym stopniu nie po-
winna utrudniać mieszkańcom życia, ponieważ obecnie klienci ZGKiM 
zamiast jednego punktu w centrum miasta, w którym mogli wnosić opła-
ty, mają dwa takie punkty. Jeden znajduje się w punkcie kasowym Banku 
Spółdzielczego znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego, a drugim 
są okienka kasowe w siedzibie Banku Spółdzielczego przy ul. Kościusz-
ki. Pieniądze przyjmowane są na podstawie wystawionych przez ZGKiM 
faktur, nie potrzeba wypełniać przekazów i za przyjmowane opłaty bank 
nie pobiera od klientów dodatkowych pieniędzy. Sprawdziliśmy, czy nie 
ma dodatkowych opłat, i okazało się, że zapewnienia dyrektora ZGKiM 
się potwierdziły. Zachęcamy więc mieszkańców do korzystania z tych 
możliwości.

Bezdomni są wśród nas
Czy w naszym mieście są osoby bezdomne, czy ich nie ma, pytają 
mieszkańcy Nasielska. Zaraz też informują, że ten problem na naszym 
terenie istnieje, i przytaczają fakty, z którymi trudno się nie zgodzić, 
zwłaszcza że informowano o nich policję. Były osoby, które nocowa-
ły w piwnicach czy na klatkach schodowych nasielskich osiedli, zała-
twiały też tam swoje potrzeby fizjologiczne. Często nikt nie wie, kim są 
bezdomni, ludzie boją się obcych. Boją się też o swoje dzieci. Problem 
nasilał się szczególnie zimą. Pytano też, kto w takich przypadkach powi-
nien reagować.
Według naszych ustaleń zjawisko na terenie gminy Nasielsk ma charakter 
incydentalny. Niekiedy kilku zgłaszających mówiło o tej samej osobie. 
Bezdomność to niełatwy problem, bo trudno kogoś, np. przy dużym 
mrozie, wyrzucić z korytarza czy piwnicy na dwór na pewną śmierć. 
„Związane” ręce ma też policja, zwłaszcza gdy bezdomny jest trzeźwy 
i się nie awanturuje. Bezpośrednio zajmuje się tymi problemami Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Takim ludziom proponowane jest miej-
sce w Chrześcijańskim Domu Terapii i Readaptacji Społecznej w Janowie 
prowadzonym przez Stowarzyszenie Antidotum. Za pobyt bezdomnego 
w tym ośrodku płaci gmina. I jak informuje dyrektor MOPS, takie osoby 
były umieszczane w Janowie i innych podobnych ośrodkach. Inna rzecz, 
że nie ma przymusu korzystania z tych udogodnień i niektóre osoby 
szybko opuszczały te miejsca. 
Kogo w tej sytuacji powiadamiać o zaistniałej sytuacji? Trudno w nocy 
szukać pracowników MOPS-u czy innych instytucji. Pozostaje oczywi-
ście policja, która jest służbą pracującą całodobowo.

(A)

Maturzyści wystartowali
Całkiem niedawno uczniowie 
klas maturalnych śpiewali …już 
za rok matura, w styczniu …
minęła studniówka z wielkim 
hukiem, a dziś wspominają ma-
jówkę i podziwiają , jak pięk-
nie zakwitły kasztany. Każdy, 
kto zdawał ten ważny egzamin, 
wie, jaki pracowity miesiąc jest 
przed maturzystami. 
W nasie lsk ich szko łach ś red-
nich: Zespole Szkół Zawodowych 
i  L iceum Ogólnokszta łcącym  
im. J . Iwaszkiewicza po długim 
weekendzie majowym odbyły się 
pierwsze pisemne egzaminy ma-
turalne. W środę, 4 maja uczniowie 
zmagali się z językiem polskim, na-
stępnego dnia pisali egzamin z ma-
tematyki, a 6 maja mieli okazję wy-
kazać się swoimi umiejętnościami 
z języków obcych. 
W ZSZ do matur y prz ystąpi ło 
77 uczniów klas technikum eko-
nomicznego i handlowego oraz 
klasy liceum ogólnokształcące-
go. Oprócz przedmiotów obo-
wiązkow ych uczniowie zdają 
również przedmioty dodatko-
we: język francuski, matematykę 
na poziomie rozszerzonym oraz 
wiedzę o społeczeństwie. Od 9 
do 18 maja maturzyści będą zda-
wać drugą część egzaminu doj-
rzałości, czyli część ustną, któ-
ra obejmuje język polski oraz 
wybrany język obcy. W LO ma-
turzystów było 35 plus 5 osób 
z poprzednich lat. Tam młodzież 
dodatkowo zdaje takie przedmio-
ty, jak: biologia, fizyka, geografia, 
chemia czy język rosyjski. Zda-
nia na temat poziomu trudności 
egzaminów pisemnych były po-
dzielone. Poznajmy więc opinię 
tegorocznych maturzystów: Kasi 
Dynakowskiej, Marcina Adamu-
sa i Marty Romanowicz – absol-
wentów technikum ekonomicz-
nego w ZSZ.
Dziś przystąpiliście do egzaminu 
maturalnego z matematyki. Jak 
wasze wrażenia?
Kasia Dynakowska: Szczerze mó-
wiąc, myślałam, że matura będzie 
łatwiejsza. Spodziewałam się takich 
zadań, jakie mniej więcej były na 
egzaminie próbnym.

Marcin Adamus: Matura nie nale-
żała do prostych, ale zadania ot-
warte były w miarę łatwe, dzięki 
nim można było nadrobić trochę 
punktów. Spodziewaliśmy się ta-
kiego poziomu matury jaka była 
rok temu.
Marta Romanowicz: Dużo zadań 
było typu: „wykaż”, „udowod-
nij”, natomiast przy zadaniach za-
mkniętych trzeba było trochę po-
myśleć i mieć wprawę.
A co powiecie o maturze z języ-
ka polskiego?
K.D: Tekst na czytanie ze zrozu-
mieniem nie był trudny, a co do 
wypracowań, mieliśmy do wy-
boru poezję (analiza i interpretacja 
dwóch wierszy) oraz powieść pt. 
Granica Zofii Nałkowskiej.
M.A: Dla maturzystów było wiel-
kim zaskoczeniem to, że Grani-
ca pojawiła się w wypracowaniu. 
Większość spodziewała się takich 
lektur, jak Dżuma czy Wesele.
Aby praca została zaliczona, nie 
mogliście popełnić tzw. błędu 
rzeczowego. Uważaliście?
M.R: Każdy z nas się starał, a jak 
będzie, dowiemy się 30 czerwca.
Co sądzicie o komisji egzamina-
cyjnej?
M.R: Nauczyciele mocno pilno-
wali. Nie mogliśmy mieć ekierek, 
gumek…
M.A: Nawet chusteczek nie mogli-
śmy przy sobie mieć, mój kolega 
musiał je oddać.
Nauczyciele rygorystycznie po-
deszli zatem do swojego zadania. 
A czy przez te cztery lata tech-
nikum nauczyciele solidnie przy-
gotowali was do egzaminu doj-
rzałości?
M.A: Jeśli chodzi o język angielski, 
to sądzę, że zostałem bardzo do-
brze przygotowany.
K.D: Z matematyki i języków ob-
cych tak, aczkolwiek obawiamy 
się wyników z języka polskiego, 
gdyż często zmieniali nam się na-
uczyciele.
Zdajecie jakieś dodatkowe przed-
mioty?
M.A: Ja w poniedziałek piszę ma-
turę z WOS-u.

K.D: My z Martą zdajemy język 
francuski.
Kiedy macie egzaminy ustne?
M.A: To zależy, która klasa i która 
grupa.
Skoro rozmawiamy o części ust-
nej, to zdradźcie nam wasze te-
maty prac z języka polskiego.
M.R: „Kobieta anioł, kobieta de-
mon”. Jako demona przedstawię 
Lady Makbet, natomiast anioła nie 
zdradzę.
K.D: Ja mam bardzo interesujący 
temat „Zbrodnia i kara w powieś-
ciach ”. Natomiast lektury któ-
re wybrałam, to: Zbrodnia i kara 
i Król Edyp.
M.A: Mój temat to „Motyw wę-
drówki w literaturze”.
Maturzyści, powiedzcie nam, kie-
dy zaczęła się systematyczna na-
uka do matury?
M.R: Niech pomyślę… Chyba 30 
kwietnia po pożegnalnym ognisku 
z wychowawcą (śmiech).
K.D: Naturalnie przez cztery lata 
się uczyliśmy, teraz jedynie po-
wtarzamy sobie niektóre informa-
cje. 
19 maja odbędzie się ostatni eg-
zamin, nie będziecie tęsknić za 
szkołą?
K.D: Ja już tęsknię.
M.R: Właśnie po ostatnim egza-
minie też planujemy ognisko. Za-
pewne będzie to ostatnie spotka-
nie w takim gronie.
M.A: Na zakończeniu roku nasze-
mu wychowawcy aż łza w oku się 
zakręciła.
To teraz takie szybkie podsumo-
wanie waszej przygody w tech-
nikum.
M .A:  4 lata minę ł y jak jeden 
dzień…
M.R: 4 lata wytężonej nauki…
K.D: 4 lata spędzone z ludźmi, któ-
rych będę wspominać do końca.
M.A:  Pozdrawiamy wsz ystk ie 
osoby z naszej klasy oraz naszego 
Wychowawcę pana W. Zawadz-
kiego.
Dziękuję bardzo za rozmowę 
i trzymam za Was kciuki. 

Rozmawiała Marta Trzcińska
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KULTURA

Linia cienia
Tylko młodzi miewają takie 
chwile. Nie mówię o bardzo 
młodych. Ci w ogóle nie do-
strzegają poszczególnych 
chwil. Przywilejem wczesnej 
młodości jest sięganie poza 
teraźniejszość – cudowna 
ciągłość nadziei, nieznają-
cej przerw ani zagłębiania 
się w siebie – takim cytatem 
wita nas Smuga cienia, jedno 
z najbardziej znanych, a jed-
nocześnie tajemniczych dzieł  
Josepha Conrada.
Joseph Conrad, czyli właściwie 
Józef Teodor Konrad Korze-
niowski, jest jednym z najbar-
dziej znanych na świecie pisa-
rzy związanych z polską kultu-
rą. Istnieje nie tylko w świadomości intelektualistów, styl Conrad wpłynął 
również na sferę popkultury, o czym świadczy chociażby wzorowany na 
Jądrze ciemności film Francisa Forda Coppoli Czas Apokalipsy (świetny) 
czy takie drobne, ale istotne szczegóły, jak np. to, że statek kosmiczny 
w filmie science fiction Obcy nosi nazwę Nostromo, wziętą z jednego 
z jego opowiadań. Także wiele określeń wziętych z książek Josepha Con-
rada weszło do mowy potocznej. Tak było z „jądrem ciemności”, po-
dobny los spotkał też frazę „smuga cienia”.
Powieść Smuga cienia Joseph Conrad zadedykował swojemu synowi, 
Borysowi, i jego znajomym (Worthy of my undying regard – warci mo-
jej nieustającej pamięci) a to, co się znajduje na kartach powieści, jest 
poniekąd wspomnieniem z lat młodzieńczych Conrada. Tak więc ojciec 
ofiarowuje synowi, który wkracza w dorosłe życie, swoje fabularyzowa-
ne przemyślenia dotyczące „smugi cienia”, która oddziela młodość od 
dorosłości, co wiąże się zarówno z wieloma nowymi prawami, jak i też, 
a może tym bardziej, obowiązkami i masą utrapień. Po przekroczeniu 
wspomnianej linii (smuga cienia to po angielsku „shadow line”) – nic nie 
jest już oczywiste i trzeba ciągle podejmować nowe wybory, wraz z ich 
konsekwencjami.
Ale o czym właściwie jest książka? Jej bohaterem jest młody marynarz, 
który postanawia zerwać z morzem (choć jest dobry w swoim fachu). 
Jednak jego przyjaciel namawiam go do zostania kapitanem na statku 
towarowym, na co w końcu przystaje. W podróży młody kapitan będzie 
musiał się zmierzyć się z ciszą na morzu i chorobą dziesiątkującą załogę. 
W końcu dotrze do portu, ale zupełnie odmieniony. Dorosły i odpo-
wiedzialny.
Smuga cienia to kwintesencja stylu Josepha Conrada. Niby prosta opo-
wieść, bez zbędnych udziwnień czy nierealnych scen, która jednak peł-
na jest symbolicznych wydarzeń i postaci i która w końcu zostawia nas 
z wieloma refleksjami i przemyśleniami. To wielka siła prozy Józefa Ko-
rzeniowskiego. Polecam.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Cała gmina czyta
Kilka dni temu, 23 kwietnia po raz 
szósty na całym świecie obcho-
dzono Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich. Z tej okazji po-
stanowiliśmy sprawdzić, jak wy-
gląda czytelnictwo w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku i w jaki sposób jest 
ono promowane wśród miesz-
kańców. Czy chętnie czytamy 
książki?
– Obserwujemy wzrost czytelni-
ctwa w zasadzie w każdej grupie 
wiekowej. Myślę, że jest to spowo-
dowane naszymi promocjami i ak-
cjami dla przedszkolaków i dzieci 
najmłodszych, co zaprocentuje 
w przyszłości – zapewnia Izabela 
Mazińska z nasielskiej biblioteki. 
W takim razie co i w jakich grupach 
wiekowych jest najchętniej czyta-
ne? Wśród najmłodszych dominu-

ją książkowe wersje popularnych 
animowanych bajek, np. Scooby 
Doo, Franklin, Smerfy czy Noddy. 
Nie będzie pewnie zaskoczeniem, 
jeśli zdradzę, że wśród gimnazjali-
stów oraz licealistów dużą popular-
nością cieszą się sagi o wampirach, 
np. Zmierzch. Rozchwytywany jest 
też cykl fantasy Wojny świata wy-
nurzonego Licia Troisi, horrory au-
torstwa Stephena Kinga i Grahama 
Mastertona. Co ciekawe, pojawia 
się jednak zapotrzebowanie na li-
teraturę młodzieżową, np. książki 
Magdy Fox, Małgorzaty Musiero-
wiczowej, seria Nie dla mamy, nie 
dla taty, lecz dla każdej małola-
ty różnych autorów. Do łask po-
wróciły również dwa, bardzo kie-
dyś popularne, cykle, a mianowi-
cie: książki o przygodach Tomka 
Wilmowskiego autorstwa Alfreda 
Szklarskiego, oraz Pan Samocho-

dzik Zbigniewa Nienackiego. Wśród 
studentów dominują dwaj pisarze 
fantasy i science fiction, a miano-
wicie Jacek Dukaj i Andrzej Pilipiuk. 
W wypadku tego pierwszego z na-
sielskiej biblioteki możemy wypo-
życzyć Wrońca i Xardasa Wyrżynę, 
a jeśli chodzi o Pilipiuka, są to Dro-
ga do Nidaros, Homo Bimbrowni-
kus oraz Wampir z M3. 
Gusta dorosłych czytelników po-
niekąd pokrywają się z młodzie-
żowymi, np. bardzo ceniony jest 
Dukaj i King. Poza tym lubiane są 
książki Andrzeja Sapkowskiego 
(cykl Wiedźmin), Małgorzaty Kali-
cińskiej (Dom nad rozlewiskiem), 
Moniki Szwai (Nie dla mięczaków), 
Katarzyny Grocholi (Nigdy w ży-
ciu). Dorośli odczuwają jednak po-
trzebę powrotu do klasyki. Czyty-
wani zaczynają być np. Michaił Buł-
hakow, Kurt Vonegout, Gabriel Gar-

cia Marquez. Ulubionymi książka-
mi z tej kategorii są np.: Znachor 
Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, 
Sto lat samotności Marqueza, 
Trzej muszkieterowie Alexandra 
Dumasa czy Duma i Uprzedzenie 
Jane Austen. Osobną kategorię 
stanowi literatura hiszpańska, np. 
Cień wiatru Carlosa Ruiza Zafóna, 
która cieszy się dużą popularnoś-
cią, zarówno wśród młodych, jak 
i dorosłych.
Jak wygląda promocja czytelni-
ctwa w naszej bibliotece? – Pro-
wadzimy ją właściwie przez cały 
rok, są to np. ciekawe lekcje bi-
blioteczne dla każdej grupy wie-
kowej - mówi I. Mazińska. 
Spotkania z młodzieżą szkol-
ną mają też charakter tematycz-
ny, związany np. z Dniem Dzie-
cka, mikołajkami czy pierwszym 
dniem wiosny. Co roku orga-
nizowane jest też Mikołajkowe 
Czytanie Bajek. Ta impreza skła-
da się z czterech części: seansu 
bajki animowanej w kinie, czyta-
nia książek, kiermaszu i konkursu 
plastycznego. Wszystko łączy te-
mat: musi być bowiem związany 
z konkretną serią utworów, np. 
o Bolku i Lolku czy Koziołku Ma-
tołku. Już od 8 lat nasielska biblio-
teka uczestniczy w akcji Fundacji 
ABC „Cała Polska czyta dzie-

ciom”. Tegoroczna edycja będzie 
odbywać się pod hasłem: Czytam 
ja, Czytasz ty, Czytają nasze dzieci. 
W ramach tej akcji, w piątek, 6 maja, 
bibliotekę odwiedziły przedszkola-
ki z niepublicznego przedszkola 
„Sakolandia”. Dzieci przygotowa-
ły z okazji przypadającego 8 maja 
Dnia Bibliotekarza duży dyplom 
dla pań bibliotekarek. A następnego 
dnia przybyli trzecioklasiści z wy-
chowawczynią Dorotą Fijalską ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 
Od poniedziałku, 9 maja rozpoczął 

się cykl spotkań dla uczniów szkół 
podstawowych pod tytułem „Czy-
tanie Jasia i Małgosi”.
Warto dodać, że co roku nagra-
dzane są osoby, które przeczytały 
najwięcej książek, oraz że od kilku 
miesięcy przy nasielskiej bibliotece 
aktywnie działa Dyskusyjny Klub 
Książki.

Paweł Kozłowski
Z okazji Dnia Bibliotekarza wszyst-
kim pracownikom Miejskiej Biblio-
teki Publicznej redakcja ŻN składa 
życzenia radości z wykonywanej 
pracy. 
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Duchowe witaminy

Życie na głębi
Obserwacja codzienności zdaje się wskazywać, że wielu ludzi nie sta-
ra się odkrywać głębi życia. Powodów można by pewnie wymieniać 
całe mnóstwo, wśród nich lęk i niechęć do przekraczania granic własnej 
wygody. Ewangelia, czyli Dobra Nowina o obecności i działaniu Boga 
w świecie, przywołuje słowa Jezusa skierowane do rybaka Piotra: „Wy-
płyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. To wezwanie do tego, żeby 
poczuć się odpowiedzialnym za budowanie własnego życia we wszyst-
kich jego wymiarach. 

W każdym z nas drzemie odkrywca, niestrudzony w swoich poszukiwa-
niach i dążeniach. Podobnie jak niegdyś św. Paweł czuł się przynaglo-
ny miłością Chrystusa, by przemierzać nowe lądy i nieść Ewangelię jak 
największym rzeszom ludzi. I bliższy przykład Bożego pasjonata, bł. Jana 
Pawła II, największego podróżnika spośród wszystkich papieży, który 
przebył ponad milion kilometrów i odwiedził 129 krajów. Spotkał się on 
z większą liczbą ludzi niż jakikolwiek inny przywódca w historii, szacuje 
się też, że podczas Światowego Dnia Młodzieży w Manili na Filipinach 
w 1985 r. zgromadził największy tłum w historii ludzkości – pięć milio-
nów osób. Czy w nas też drzemie taki potencjał? A może inny? Jak go 
obudzić?

Pomocą w odkrywaniu sensu naszego życia jest niewątpliwie Biblia czy-
tana w rodzinie. Niestety, jej znajomość pozostawia jeszcze wśród kato-
lików wiele do życzenia. Ale nie znaczy to, że należy pominąć tak waż-
ny temat. Wprost przeciwnie. Wydaje się, że potrzeba odkrycia Słowa 
Bożego jest dla dzisiejszego człowieka mocno nagląca. Powód? Ono 
może nam dać: godne życie, szacunek dla innych, branie odpowiedzial-
ności za swoje słowa i czyny, odkrywanie bogactwa świata, rezygnacja 
z „ulepszaczy” organizmu, jak narkotyki, alkohol, cyberprzestrzeń…

Przykładem „wypłynięcia na głębię” mogą być błogosławieni małżon-
kowie Ludwik i Zelia Martin, rodzice św. Teresy z Lisieux, wspólnie wy-
niesieni do chwały ołtarzy 19 października 2008 r. w Lisieux. Kard. Jose 
Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, mówił 
w homilii beatyfikacyjnej: „pokornie kroczyli wraz z Bogiem, poszuku-
jąc słowa Pana. Panie, Mistrzu, powiedz nam swoje słowo, co Ty o tym 
sądzisz? Oni szukali słowa mistrza, Jego woli, Jego opinii w danych spra-
wach, byli spragnieni tego słowa. Kochali tę wolę Pana. Dostosowywa-
li się do tego zdania, do woli Mistrza bez uskarżania się. By być pew-
nym prawdziwej woli Bożej, zwracali się do Kościoła, eksperta od dobra 
człowieka, podporządkowując wszystkie aspekty swego życia naucza-
niu Kościoła”. Słowo Boże nie tylko stanęło u początków ich wspólnej 
drogi małżeńskiej, ale przez sakrament małżeństwa ich rodzina stałą się 
„żywą Ewangelią” królestwa Bożego. Zelia i Ludwik Martin naprawdę byli 
w sprawach Bożych. Wierzyli w Boga, w wieczność i w duszę nieśmier-
telną i umieli z tej wiary wyciągnąć logiczne wnioski. I nauczyli swoje 
dzieci traktować poważnie wiarę nie jak piękną, lecz nierealną trady-
cję, ale jako siłę, która prowadzi do zjednoczenia z Tym, który sam się 
przedstawił jako Prawda, Droga i Życie. Świadectwem o tym może być 
fragment listu św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ks. Belliere’a, w którym 
czytamy: „Dobry Bóg dał mi ojca i matkę godniejszych nieba niż ziemi. 
Prosili Pana, aby dał im dużo dzieci i aby wszystkie Mu się oddały. Prag-
nienie to zostało wysłuchane […]. Uradowało się serce tego, który żył 
wyłącznie tylko dla Boga”.

Rodzina, która umacnia się przez kontakt ze słowem Pana, staje się od-
porna na współczesne przejawy kultury fast food, gdzie preferowanym 
stylem życia jest szybki i powierzchowny konsumpcjonizm. Prowadzi 
to do nieładu w sferze uczuć i pojawiania się sposobów myślenia ba-
nalizujących ludzkie ciało i różnice seksualne. Odpowiedź Słowa Boże-
go przywołuje i potwierdza pierwotną dobroć człowieka, stworzonego 
jako mężczyzna i kobieta i powołanego do wiernej, wzajemnej i płod-
nej miłości. 

Jeden ze znawców tematu, oceniając język celebrytów, zauważył, że 
używają polszczyzny nie do końca swojej, podpierając się językowymi 
protezami; kierują się pewną normą, ale nie jest to norma literacka; nie 
potrafią przekonać do siebie za pomocą języka. Czy warto więc inwe-
stować w coś, na co szkoda czasu? A Biblia była, jest i będzie księgą ży-
cia. I wciąż przemawia do nas pięknym językiem, pełnym wymownych 
obrazów, zapraszając do wypłynięcia na głębię. 

ks. Leszek Smoliński

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” rozpoczynają wspól-
ną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności naszej spo-
łeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź 
zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania oraz wzajemnej 
pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, 
„ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przy ul. Elektronowej 3, 05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „OD-
DAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych 
w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, 
MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające 
się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu 
Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są 
oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie 
podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

NASZE SPRAWY

Jak pomagać innym?
– Kiedy w ubiegłym roku przeprowadzałam remont mieszkania, bo udało mi się zgromadzić odpowiednie 
fundusze i znaleźć fachowców, przy wymianie mebli okazało się, że niektóre rzeczy nie są na tyle znisz-
czone, żeby je wyrzucać. I w sumie miałam kłopot, bo trzeba je było wynieść z mieszkania, a nie miałam 
gdzie ich przechować ani komu oddać, więc trafiły na śmietnik – mówi pani Agata z Nasielska. – Gdybym 
wiedziała, że istnieje możliwość przekazania komuś potrzebującemu tych rzeczy, chętnie bym je oddała. 
Niezręcznie było mi pytać znajomych, czy czegoś nie potrzebują, żeby ich nie urazić, jeszcze by sobie 
pomyśleli, że im wciskam jakieś stare rzeczy – dodaje. 
Takie sytuacje zdarzają się często. Bywa przecież że wymieniamy jakąś rzecz nie dlatego, że jest kompletnie 
zniszczona, lecz dlatego, że po prostu już nam się nie podoba, nie pasuje do wystroju wnętrza czy po prostu 
chcemy mieć nową. I nie dotyczy to tylko mebli (szafek, półek, łóżek, dziecięcych łóżeczek, regałów czy biu-
rek), ale także sprzętu RTV czy AGD. My się chcemy tego pozbyć i mamy kłopot, ale w naszej gminie jest wiele 
rodzin, które mają kłopot, bo nie mają takich sprzętów, nie stać ich na taki wydatek, bo żyją na granicy ubóstwa. 
W ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku objął pomocą 639 rodzin, co w sumie, 
biorąc pod uwagę liczbę osób w tych rodzinach, daje 1798 osób. Forma tej pomocy jest bardzo różna. Osoby 
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w formie finan-
sowej, jak i rzeczowej. MOPS udziela wsparcia, m.in. przyznając zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz finansując 
posiłki dla dzieci w szkole (w tym roku szkolnym jest ich 315). Osobom starszym, niepełnosprawnym, które nie 
posiadają uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a których dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (na rok 2010 była to kwota 477 zł netto 
dla osoby samotnie gospodarującej i 351 zł netto na osobę w rodzinie), przyznawane są zasiłki stałe. Ponadto 
ośrodek pomocy społecznej udziela pomocy w formie usług opiekuńczych, które są świadczone osobom 
starszym, niepełnosprawnym, mającym problemy z wykonywaniem codziennych czynności życiowych. 
Pracownicy nasielskiego MOPS przyznają, że w ostatnich latach można zaobserwować wzrastającą liczbę osób 
potrzebujących. Niestety, jednocześnie ograniczane są środki na pomoc społeczną. Dlatego pracownicy so-
cjalni, oprócz działań na rzecz ro-
dzin znajdujących się w trudnej sy-
tuacji życiowej, realizują różnego 
typu poczynania i inicjatywy mają-
ce na celu pobudzenie aktywności 
lokalnej i poprawy warunków ży-
ciowych osób wykluczonych spo-
łecznie. 
L iczby są wymowne – w roku 
2010 było w naszej gminie aż 
359 rodzin, czyli 1138 osób, któ-
rych dochód na osobę w rodzinie 
znajdował się poniżej kryterium 
dochodowego. 
O t ym, że gmina Nasielsk nie 
należy do najbogatszych w wo-
jewództwie mazowieckim, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Po-
dobnie jest z mieszkańcami, jed-
nym wiedzie się lepiej ,  innym 
gorzej . Może warto więc sobie 
pomagać, choćby przekazując 
innym nieprzydatne, co nie zna-
czy zniszczone, rzeczy. Właśnie 
temu służyć ma nasza „skrzyn-
ka życzliwości”. Czy taka forma 
wzajemnej pomocy znajdzie ak-
ceptację naszych mieszkańców? 
Czas pokaże, a na razie czeka-
my na pierwsze zgłoszenia, nie-
bawem ruszy przecież sezon na 
remonty.

(red.) 
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Wolontariusze  
z wizytą w pałacu
W czwartek, 31 marca 
br. w Warszawie odbyła 
się jubileuszowa 10. Gala 
Wolontariatu, wieńczą-
ca konkurs „Barwy Wo-
lontariatu”. Jej organi-
zatorem było Centrum 
Wolontariatu w War-
szawie we współpracy 
z Kancelarią Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Patronat nad uroczystością objął Prezydent RP – Bronisław Komorowski 
wraz z małżonką. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zgłosił do tego konkur-
su trzy wolontariuszki: Joannę Menich, Malwinę Menich oraz Katarzynę 
Świderską. Nasze wolontariuszki zasługują na szczególne wyróżnienie, 
ponieważ pomimo wielu obowiązków znajdują czas dla drugiego czło-
wieka. Potrafią się dzielić z innymi swoim czasem, wiedzą, doświadcze-
niem, a przede wszystkim ogromnym sercem. 
W Gali Wolontariatu uczestniczyły trzy osoby z Nasielska: Wioletta Za-
wadzka, specjalista pracy socjalnej z MOPS, oraz wolontariuszki: Joan-
na Menich i Malwina Menich. Spotkanie rozpoczął gospodarz, Bronisław 
Komorowski, Prezydent RP, witając wszystkich zaproszonych wolonta-
riuszy. W swoim przemówieniu podziękował im za ich pomoc i działal-
ność na rzecz potrzebujących. Następnie Prezydent RP wręczył nagrody 
dla wartościowych inicjatyw woluntarystycznych w roku 2010 r. Kapituła 
konkursu Barwy Wolontariatu wyróżniła 10 osób z ponad tysiąca nade-
słanych zgłoszeń, a statuetkami nagrodzono trzy osoby. 
Dla zebranych gości wystąpiła z recitalem Monika Kuszyńska (była woka-
listka zespołu Varius Manx). Na zakończenie spotkania Anna Komorow-
ska, małżonka Prezydenta RP, zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek. 
Udział w tej uroczystości był dla nas szczególnym wyróżnieniem. Miła at-
mosfera, chwile wzruszenia i radość towarzyszyły wszystkim w trakcie ca-
łego spotkania.

W.Z.

NOK

Kreatywnie spędzać czas
Od kwietnia ubiegłego roku 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
rozpoczęła swoją działalność 
Pracownia Kreatywna, w któ-
rej ramach zarówno dorośli, 
jak i dzieci mieli szansę tworzyć 
prace w technice decoupage. 
W  t y m  r o k u ,  o d  l u t e g o 
w ramach Pracowni pojawi-
ły się adresowane do dzie-
ci w wieku szkolnym Zajęcia 
Twórcze Pani Zuzanny. Prowa-
dzi je Zofia Zuzanna Bem - Sy-
noradzka. Zajęcia z rękodzie-
ła artystycznego polegają na 
tworzeniu ozdób, biżuterii, za-
bawek z najróżniejszych mate-
riałów, począwszy od filcu, a skoń-
czywszy na koronkach.
Dzieci uczęszczające na te zaję-
cia są zachwycone tym twórczym 
sposobem spędzaniem wolne-
go czasu. W ich trakcie wykonały 
samodzielnie m.in. breloczki do 
kluczy w dowolnie wymyślonym 
przez siebie kształcie, ozdoby świą-
teczne, torebki, ozdoby do włosów 
oraz kolczyki, których wykonywa-
nie, co godne podkreślenia, cie-
szyło zarówno dziewczynki, jak 
i chłopców.
– Przychodzę na zajęcia pani Zu-
zanny i na zajęcia decoupage’u, 
które prowadzi pani Monika. Za-
wsze możemy na nich wykonywać 
coś fajnego dla siebie i to samo-
dzielnie. Jestem bardzo zadowolo-

na, ostatnio zrobiłam sobie kolczy-
ki, a potem mogłam założyć je do 
szkoły – mówi jedna z dziewczy-
nek. – Lubię ozdabiać różne przed-
mioty, nie wiedziałam wcześniej, 
że stare doniczki czy zwykłe słoiki 
można tak ładnie ozdobić zwykły-
mi serwetkami i zrobić z nich praw-
dziwe cuda – dodaje.
Zajęc ia Twórcze Pani  Zuzan-
ny odbywają się w każdy wto-
rek o godz. 16.00, natomiast za-
jęcia z decoupage’u dla dzieci 
w środę o godz. 15.30, a dla do-
rosłych w czwartek o godz. 18.00. 
Wszystkie zajęcia w NOK są nie-
odpłatne. 
Zapraszamy do uczestniczenia 
w zajęciach odbywających się 
w ramach Pracowni Kreatywnej.

Zofia Zuzanna Bem-Synoradzka, 
absolwentka Uniwersytetu War-
szawskiego, jest twórcą under-
grandowym, jej twórczość cha-
rakteryzuje własne spojrzenie na 
zabawki – MUTOMISIE, którymi 
zajmuje się od 2007 r. Mutomisie 
to zabawki artystyczne, które są 
efektem wnikliwej obserwacji ludzi 
i zwierząt. Pani Zuzanna na swoim 
koncie ma wiele prezentacji i wy-
staw, między innymi w Warsza-
wie, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, 
Zakopanem. Na stałe współpracu-
je z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Pompa Pomiechówek oraz Aka-
demią Wolnego Czasu w Warsza-
wie. Wystawy: „A może zabawki” 
– 2009; „Koci grudzień” – 2009; 
„Zmory” – 2010. 

monika
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IV KONCERT 
MARYJNY
W niedzielę, 29 maja br. pielgrzy-
mujmy do Pustelni k. Łopacina 
– miejsca kultu Maryjnego. Przy 
leśnej kapliczce zwracamy się do 
Matki Dobrej Rady z prośbą o po-
moc w sprawach trudnych i bez-
nadziejnych oraz dziękujemy za 
wszelkie dobro, jakie nas w życiu 
spotkało. 

Uroczystości przy kapliczce, któ-
rych organizatorem jest pan Jacek 
Ruciński z Nasielska, rozpoczną 
się o godzinie 12.00. 

Weźmie w nich udział zespół 
SURREXIT z nasielskiej paraf ii 
 św. Wojciecha, a wiersze recyto-
wać będzie nasielszczanka, miesz-
kająca obecnie w Legionowie, 
pani Anna Czachorowska.

Koncert potrwa kilka godzin i dla-
tego organizatorzy zadbali nie tyl-
ko o strawę dla ducha, ale i dla cia-
ła. Dla dzieci przewidziano miej-
sca zabaw.                                      (A.)

Z NOK

XIII Festiwal Rockowy
W t ym roku Fest iwal  Rocko-
wy w Nasielsku wyjątkowo przy-
brał formę koncertu. W piątek,  
29 kwietnia br. na nasielskiej scenie 
gościły gwiazdy polskiego punk 
rocka. Festiwal od lat cieszy się 
niezwykłą popularnością i w tym 
roku również nie zabrakło fanów 
tej muzyki. 

Koncert rozpoczęła godz. o 17.30 
grupa młodych nasielszczan wy-
konująca utwory Nirvany – zespół 
Whatever. Jego członkowie znają 
się od dziecka, choć grają stosun-
kowo krótko –półtora roku. Łą-
czy ich jedno – miłość do muzyki 
i wspólne marzenie, które po czę-
ści udało się już zrealizować. Nazwa 

zespołu jest przypadko-
wa, oznacza „cokolwiek”, 
„wszystko jedno”. Dla jego 
członków grunge to emo-
cje, których nigdy nie bra-
kuje, charakteryzujące się 
ponurym nastrojem, czę-
sto naładowanym złością, 
frustracją, goryczą i zdecy-
dowaną negacją rzeczywi-
stości oraz autodestrukcją. 
W skład zespołu wchodzą: 
Adam Mossakowski – per-
kusja, Przemek Orłowski – 
gitara prowadząca, Andrzej 
Siwek – bas, Czarek Luciń-
ski – wokal/ gitara.
Następnie na scenie po-
jawił się warszawski ze-
spół FUTUROBNIA, który 
w sposób nietuzinkowy łą-
czy różne style muzycz-
ne, takie jak punk rock, 

rock alternatywny, 
nowa fala, a nawet 
jazz-rock (muzycy 
tego zespołu nie 
stronią od impro-
wizacj i).  Niezwy-
kła praca perkusji 
wsparta szalonymi 
pochodami na ba-
sie, szatańską gitarą 
lidera zespołu oraz 
niemalże opero-
wym wokalem gra-
jącej także na kla-
wiszach d’Orothy 
dają piorunujący efekt. Zespół ma 
na swoim koncie takie albumy jak: 
BUM TARARA, AD FUTURAM REI 
MEMORIAM, FUTUROFURIAT 
W TOTALITARIACH. Skład zespo-
łu: Darq – gitara, śpiew, d’Orothy 
– syntezator, śpiew, Ryb@ – gitara 
basowa, Vlodi – perkusja. 
Kolejnym zespołem, który poja-
wił się na scenie, był T.O.B. Grupa 
powstała w grudniu 1987 r. Skład 
zmieniał się często. Przez T.O.B. 
przewinęło się wiele osób. Tak to 
było do roku 1996 r., kiedy to ze-
spół po zawirowaniach uległ roz-
wiązaniu. W 2010 r. nastąpiła reak-
tywacja T.O.B. w składzie zespołu: 

Grucha – bębny, Królik – wokal, 
Nowak – bas, Mich – gitara. 
Około godz. 21.00 przyszła pora 
na g wiazdę wieczoru – grupę 
CLOSTERKELLER, czyli jednego 
z najważniejszych przedstawicieli 
nurtu tzw. klimatycznego rocka na 
polskiej scenie. Zespół rozpoczął 
działalność w 1988 r., grając cięż-
ką muzykę spod znaku brytyjskiej 
nowej fali. Jego liderką jest Anja 
Orthodox – jedna z czołowych 
polskich wokalistek rockowych, 
obdarzona charakterystycznym 

głosem, charyzmą i manierą wo-
kalną, która uczyniła z niej wzorzec 
do naśladowania dla wielu mło-
dych wokalistek. Grono słuchaczy 
Closterkeller jest bardzo szerokie. 
Od czasów debiutu muzyka grupy 
przeszła ewolucję od zimnofalo-
wych brzmień, poprzez flirt z cięż-
kim metalem, do psychodeliczne-
go, nieco „zakręconego” pop ro-
cka z elementami gotyku. Mimo 
tej różnorodności Closterkeller ma 
swój własny, łatwo rozpoznawalny, 
charakterystyczny styl i jest zespo-

łem wyróżniającym się od in-
nych w pierwszej lidze polskie-
go rocka. 
Występ Closterkeller bardzo 
spodobał się nasielskiej publicz-
ności, której udało się namówić 
grupę na kilka bisów. Bardzo 
sympatycznie potraktowa-
ła publiczność Anja Orthodox, 
która po zakończeniu koncertu 
nie tylko rozdawała autografy 
i chętnie pozowała do zdjęć, ale 
jeszcze znalazła trochę sił i cza-
su, by porozmawiać. 
XIII Festiwal Rockowy należy 
uznać za udany. Czekamy na 
kolejne koncerty w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. 

monika
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OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

o g ł a s z a m
że w dniu 16 maja 2011 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, 
odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk, położo-
nych we wsi Cieksyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :

1/ działka nr 306/59 o powierzchni 600 m2, za cenę wywoławczą 15 200,00 złotych
 - wadium w wysokości 1.520,00 złotych
 2/ działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 22 700,00 złotych
 - wadium w wysokości 2.270,00 złotych.

 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości znajdują się w miejscowości Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekreacyjnych w większości 
zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowoś-
ciami położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno 
ze skupisk mieszkańców aglomeracji warszawskiej. 
Działka nr 306/59 o kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Grunt położony 
nisko, mocno nawilgocony ale położony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki obywa się nie urządzoną drogą 
gruntową. Uzbrojenie techniczne : energia elektryczna (słup energetyczny w pobliżu narożnika działki), wodociąg sieciowy 
w odległości 50-60 m.

Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym pięcioboku. Działka położona w sąsiedztwie zabudowanych i niezabudowanych 
działek rekreacyjnych. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowania. Grunt położony nisko, mocno nawilgocony, ale po-
łożony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne : 
energia elektryczna ( słup energetyczny w pobliżu narożnika działki ), wodociąg biegnie przez działkę, w pobliżu jej granicy.
Działka przecięta w środkowej części płytkim, nie uregulowanym ciekiem wodnym, odprowadzającym do rzeki wody opadowe.

W stosunku do przedmiotowych działek zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe. 

 Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczącą zespołu 
wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, Nasielnej 
zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. 
Ciechanowskiego Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na wymienione w ogłoszeniu 
nieruchomości ustalonej wysokości tj.
- działka nr 306/59 wysokości 1.520,00 złotych, 
- działka nr 306/67 w wysokości 2.270,00 złotych,
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 12 maja 2011 roku do godz. 1400.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku 
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo 
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego 
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej 
na nabycie nieruchomości.
 
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli 
zgoda ta jest wymagana.
 
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym 
osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyzna-
czonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na 
stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

                                  B U R M I S T R Z
                                          Grzegorz Arciszewski 

„Dwie wieże zdobyte”
Nudzisz się w domu 
i chciałbyś dać upust 
adrenalinie? Nie ma 
sprawy, wystarczy 
odwiedzić „D wie 
wieże”, niekoniecz-
nie oglądając Wład-
cę pierścieni .  Ale 
czym one tak właś-
ciwie są? 
Sam obiekt znajduje 
się w centrum indu-
strialnej części War-
szawy tuż nad Kanałem Żerańskim i składa się z bliźniaczych silosów, 
które zostały zaadaptowane głównie na cele ścianki wspinaczkowej. 
Miejsce to daje nam możliwość sprawdzenia się na kilkunastu ścieżkach 
wspinaczki o zróżnicowanym poziomie trudności. Znajdzie się tu coś 
zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych wspinaczy. Dwie 
wieże oferują nam wspinaczkę w środku silosów (ścianki ok. 15 m), jak 
i na zewnątrz (ścianki ok. 20 m), tak więc nawet przy kapryśnej pogodzie 
mamy szansę się pobawić. Obiekt zapewnia również inne atrakcje, m.in.: 
skoki – Dream Jump i Wahadło, zjazdy linowe – Tyrolka (fenomenalny 
zjazd długości niemalże 200 m!) oraz inne. Więcej informacji o obiekcie 
można znaleźć w internecie. 
We wtorek, 26 kwietnia 32. DS „Hakuna Matata” miała okazję wypróbo-
wać swoje umiejętności na tejże ściance wspinaczkowej. Myślę, że było 
to ciekawe doświadczenie dla wszystkich, a w szczególności dla tych, 
którym udało się dotrzeć na sam szczyt, widoki z tej perspektywy są na 
prawdę wspaniałe. Dzięki wyjazdowi odkryliśmy również kilka talentów, 
a wśród nich druhnę Elizę Czajkowską, która popisała się fenomenalny-
mi umiejętnościami wspinaczkowymi, osiągając najkrótsze czasy na obu 
podejściach, zarówno w środku, jak i na zewnątrz obiektu. Przejście 15 m 
zajęło jej jedynie 2 min 40 s, a 20 m – 4 min 25 s. Serdeczne gratulacje! 
Nie zabrakło także innych atrakcji. Dzięki sprzętowi uzyskanemu od za-
przyjaźnionych druhów harcerze mogli wypróbować swoją celność, 
strzelając z łuku oraz wiatrówki. Czas nam minął bardzo szybko i trudno 
było nam się rozstać z „Dwoma Wieżami”. Na pewno tam wrócimy. Jest 
to miejsce godne polecenia dla wszystkich, którzy chcą wyjść z domu 
i spróbować czegoś nowego. 

Druh Radek

Całe życie służba…
Od kilku dni możemy cieszyć się kolejnym Polakiem przyjętym w po-
czet błogosławionych, naszym Karolem Wojtyłą. Dla wielu narodów, ale 
w szczególności dla nas, był on świętym już za życia. Świadczyć mogą 
o tym okrzyki „Santo Subito” (święty od zaraz), które dało się słyszeć tuż 
po śmierci Jana Pawła II. Tym, co łączy pontyfikat papieża Polaka oraz har-
cerstwo, jest idea służby bliźnim. 

Długo musieliśmy 
czekać na zakoń-
czenie procesu be-
atyfikacyjnego, jed-
nakże w Niedzielę 
Miłosierdzi Boże-
go, 1 maja 2011 r., 
w końcu odbyło się 
wyniesienie na oł-
tarze. Beatyfikacji 
towarzyszyło wiele 
wydarzeń, zarówno 

w tych mniejszych wspólnotach jak parafie czy szkoły, jak i na większą ska-
lę, głównie dzięki mediom oraz władzom dużych miast. W Warszawie mo-
gliśmy przeżywać beatyfikację Jana Pawła II w dwóch głównych punktach: 
w Świątyni Opatrzności Bożej oraz placu Piłsudskiego. 
Oczywiście harcerz zawsze znajdzie miejsce, w którym może być potrzeb-
ny. Nasza Chorągiew Stołeczna ZHP została poproszona o pomoc przy za-
bezpieczeniu uroczystości na placu Piłsudskiego, gdzie pełniliśmy tzw. Białą 
Służbę. Byliśmy podzieleni na 2 grupy: Harcerskie Służby Porządkowe oraz 
Zabezpieczenie Ratownicze. 
Uczestnictwo w tym wydarzeniu wiązało się dla nas z ciężką pracą, a tak-
że niełatwymi warunkami atmosferycznymi. Do zadań HSP należało m.in. 
roznoszenie materiałów promocyjnych i wody, pilnowanie porządku oraz 
zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Ratownicy natomiast czuwali nad 
zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników spotkania oraz pomagali w do-
raźnych sytuacjach. Na szczęście ze względu na dość rześką pogodę nie 
dochodziło do większych incydentów. Dzięki temu, oprócz wykonywania 
naszej pracy, mogliśmy razem z tysiącami warszawiaków wspólnie przeży-
wać te wspaniałe chwile. 

pwd. Daniel Nowak
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Osadnictwo niemieckie wyznania ewangelicko-augsburskiego 
Dawne czasy w historii społeczno-
ści mieszkańców ziemi nasielskiej 
wyglądały zupełnie inaczej niż dzi-
siejsze, i to nie tylko z powodu róż-
nic cywilizacyjnych. Otóż, odzna-
czały się m.in. zgodną koegzysten-
cją trzech, a w szerszym rozumie-
niu czterech grup wyznaniowych, 
a tym samym obywateli trzech róż-
nych narodowości. Mam tu na myśli 
Polaków, Niemców i Żydów. 
Jak pamiętamy z historii i z publi-
kowanych w „Życiu Nasielska” ar-
tykułów Andrzeja Zawadzkiego, 
społeczność żydowska współistnia-
ła i współuczestniczyła w rozwoju 
Nasielska od czasów średniowie-
cza. To jej przedstawicielom prze-
de wszystkim powierzano arendy 
(dzierżawy) karczm, młynów. Z bie-
giem lat Żydzi, dzięki dodatkowym 
przywilejom i zmianom wynikają-
cym z przemian ustrojowych, za-
częli zajmować się handlem, pro-
wadząc własne kramy kupieckie, 
a także, jak miało to miejsce w wy-
padku Malczyna – prowadzeniem 
młyna i mieleniem zboża. To spra-
wiło, że w samym Nasielsku w po-
czątkach XX w. Żydzi stanowili licz-
niejszą grupę społeczeństwa, mającą 
własną okazałą bożnicę, czego do-
wodzą statystyki ludności wykona-
ne w 1921 i 1931 r. Według nich Żydzi 
stanowili odpowiednio 53,5% i 46% 
ogółu populacji Nasielska. 
Znacznie inną strukturę narodowoś-
ciową prezentowały okoliczne wsie. 
W wizytacjach parafii Nasielsk i Cie-
ksyn, przeprowadzonych w 1817 
r. na polecenie biskupa płockiego 
Adama Michała Prażmowskiego, 
ukazana została struktura wyzna-
niowa mieszkańców. I tak w para-
fii nasielskiej było 3784 katolików, 
2022 Żydów oraz 317 akatolików. 
Parafia Cieksyn liczyła odpowied-
nio 1002 katolików, 60 Żydów oraz 
498 akatolików. Ów dzisiejszy tekst 
chciałbym poświęcić owej trzeciej 
społeczności ukrytej w haśle „aka-
tolicy”. W ziemi nasielskiej w latach 
20 XIX w. zamieszkiwało ich ok. 815. 
Owymi akatolikami byli osadnicy 
niemieccy, napływającymi na te-
reny Mazowsza od połowy XVIII w. 
Początkowo były to pojedyncze 
rodziny, osiedlające się na terenach 
zalewowych lub błotnistych, a także 
w dolinach rzek. Kolonistów zazwy-
czaj sprowadzali właściciele dóbr 
prywatnych (szlacheckich), jak rów-
nież zarządcy dóbr królewskich oraz 
urzędnicy królewscy. Od nowych 
osadników nie stronił także Kościół 
katolicki, zasiedlając nimi nadwiślań-
skie pustki. Takim znanym koloniza-
torem był biskup płocki, późniejszy 
prymas Michał Poniatowski, zakła-
dający w okolicach Nowego Dwo-
ru miejscowości: w 1775 r. Rajszew 
i Łęczną oraz Skierdy w 1782 r. 
Kolejną i to na szerszą skalę akcję 
kolonizacyjną spowodował w 1795 
r. trzeci rozbiór Polski. Wówczas te-
reny Mazowsza znalazły się w grani-
cach Prus Nowowschodnich, a tym 
samym podlegały intensywnej ko-
lonizacji organizowanej przez wła-
dze pruskie mającej na celu inten-
sywną germanizację. Prusacy za-
tem dążyli do tworzenia nowych 
osad na terenach dotychczas nie-

wykorzystanych, sprowadzając do 
nich osadników z Pomorza, Wir-
tembergii czy Meklemburgii. W tej 
grupie ludzi znajdowali się nie tylko 
rolnicy, ale także rzemieślnicy oraz 
urzędnicy. Akcja ta uległa spowol-
nieniu w latach istnienia Księstwa 
Warszawskiego z powodu niechęt-
nych stosunków protektora namiast-
ki polskiej państwowości Napoleona 
Bonapartego do Państwa Pruskiego. 
Na nowo przychylnie w stronę ko-
lonizatorów niemieckich zaczęto 
spoglądać w czasach istnienia Kró-
lestwa Polskiego, a to za sprawą kil-
ku czynników. Wnosili oni nową ja-
kość i nowoczesność, jeśli chodzi 
o sztukę agrarną, a przybywając do 
Królestwa Polskiego, mieli pieniądze 
o znacznie wyższej realnej sile na-
bywczej. Osadnicy niemieccy z re-
guły dzierżawili ziemię na podstawie 
czterdziestoletnich kontraktów. 
Swą działalność zazwyczaj rozpo-
czynali od karczowania lub osu-
szania mokradeł poprzez budowę 
rowów odwadniających. Na takim 
to terenie zakładali swoje gospo-
darstwa, pilnując, by znalazły się na 
podwyższeniu. Dom zawsze był 
położony równolegle do nurtu rze-
ki, dlatego, że w razie powodzi woda 
najpierw przechodziła przez część 
mieszkalną, następnie przez stodo-
łę, a dopiero przez oborę, z której 
wymywała odchody zwierzęce. 
Przy nurcie rzeki zawsze sadzo-
no wierzby, które miały hamować 
wylewającą rzekę. Ponadto z wikli-
ny pleciono płoty mające na celu 
ograniczenie ingerencji wody w za-
grodzie. Ta sama wiklina była także 
materiałem, z którego pleciono ko-
sze sprzedawane następnie w War-
szawie. Nie tylko zagrody otaczano 
płotem wiklinowym, stosowano ten 
system także do ogrodzenia pól. Za-
pewniało to podczas wylewu rzeki 
naniesienie żyznej mady na pole i jej 
zatrzymanie, co stanowiło czynnik 
użyźniający glebę. Pozwalało to na 
uprawę jęczmienia, owca, pszenicy 
oraz ziemniaków. Uzyskanie wyso-
kich plonów dawało możliwość ho-
dowli koni i rasowego bydła. Całości 
upraw w gospodarstwie dopełnia-
ły zakładane sady. Ewangelicy, jako 
ówcześni mistrzowie melioracji, 
mieli także własne stawy, z których 
odławiali ryby zarówno na własny 
użytek, jak i na sprzedaż. 
Już pierwsi osadnicy niemieccy za-
mieszkujący ziemię nasielską dą-
żyli do utworzenia gminy wyzna-
niowej i życia we wspólnocie. A nie 
było to łatwe ze względu na obszar 
zamieszkania. Dziś z cała pewnoś-
cią wiemy, iż osadnicy niemieccy 
mieszkali w Konarach, Dębinkach, 
Winnikach, Żołędowie, Błędowie 
i Woli Błędowskiej. We wsiach tych 
wymienionych w wizytacji z 1817 
r. istniały szkoły ewangelickie dla 
dzieci, utrzymywane przez samych 
Niemców. Z racji istnienia domu 
modlitwy w Mazewie Dworskim 
wiemy, że tu także zamieszkiwali 
kolonizatorzy niemieccy. Fakt ten 
potwierdzają także relacje miesz-
kańców, mówiące także o dużej 
grupie Niemców w Słustowie, Chle-
biotkach czy w Kątnych. Mniejsze 
grupy osadników niemieckich za-

mieszkiwały cały obszar ziemi na-
sielskiej, zgodnie sąsiadując z polski-
mi lub żydowskimi sąsiadami. W za-
sadzie cała społeczność niemiecka 
była wyznania ewangelickiego. Lu-
teranie z okolic Nasielska należeli do 
obrębu parafii ewangelicko-augs-
burskiej w Pułtusku, w której w la-
tach 20. XIX w. posługę duchowną 
sprawował pastor przyjeżdżający raz 
w miesiącu z Wyszogrodu. Sytuacja 
tak powodowała znaczny dyskom-
fort i uległa zmianie po 11 sierpnia 
1848 r. Wówczas to zatrudniono pa-
stora Ottona Hawelke. Siedzibą gmi-
ny ewangelicko-augsburskiej został 
odsprzedany kościół Najświętszej 
Marii Panny w Pułtusku. Dało to tak-
że możliwość powołania filialnego 
domu modlitwy w Nasielsku. 
Z zachowanych sprawozdań przed-
stawianych przez kolegium parafial-
ne filiału nasielskiego do zatwierdze-
nia przez Konsystorz Ewangelicko-
-Augsburski oraz Komisję Rządową 
Spraw Wewnętrznych i Duchow-
nych możemy określić, że najwięk-
szym wydatkiem ponoszonym 
przez wspólnotę było opłacenie pa-
stora, który za swą posługę w 1856 
r. zainkasował 75 srebrnych rubli. 
Gmina wyznaniowa ponosiła także 
wydatki związane z zakupem wina 
mszalnego oraz komunikantów, co 
rocznie kosztowało 12 srebrnych 
rubli. Ponadto na potrzeby prowa-
dzenia kancelarii, czyli zakup dzien-
nika oraz innych potrzeb, przezna-
czono bez potrzeby wyliczenia 10 
srebrnych rubli i 50 kopiejek. 
Sami luteranie dbali o swój rozwój 
duchowy. W większych wsiach za-
kładali bowiem kantoraty, w których 
budowali domy modlitwy, często 
używane także jako szkoły. Taki 
wybrany wspólnie kantor pełnił 
funkcję kaznodziei i nauczyciela. 
Zakładano również własne cmenta-
rze grzebalne. Ślady jednego z nich 
w postaci rozbitych nagrobków zo-
stały zachowane w lesie w Kona-
rach. W ludzkich wspomnieniach 
zachowała się duża dbałość Niem-
ców o oprawę ceremonii sakral-
nych. Własnym kosztem społecz-
ność luterańska utrzymywała or-
kiestrę dętą, która je właśnie uświet-
niała. A było tychże ceremonii kil-
ka rodzajów. W liczącym w 1897 r. 
Filiale Nasielskim 1014 dusz odbyły 
się 82 chrzty (w tym jeden dzie-
cka z nieprawego łoża), zawarto 12 
małżeństw, pogrzebano 63 zmar-
łych, wydano 944 komunikantów. 
Wówczas wspólnota ewangelicka 
dysponowała 6 szkołami kanto-
rowymi. W 24 lata później liczba 
wiernych wynosiła 1500 osób. Filiał 
w Nasielsku, posiadający kościółek 
i dwa domy modlitwy, obsługiwał 
pułtuski pastor Zygmunt Lang. Zgro-
madzenie ewangelickie miało wów-
czas 13 mórg ziemi ornej.
Pracowitość i adaptacja nieużytków 
przynosiły osadnikom niemieckim 
oprócz szacunku sąsiadów także 
znaczne korzyści finansowe. Na te 
pieniądze chętnym okiem patrzył 
Kościół katolicki, który chciał pobie-
rać od ewangelików zamieszkałych 
w Konarach podatek zwany dzie-
sięciną. O ową kwotę od 15 stycz-
nia 1807 r. w sądzie w ziemi zakro-

czymskiej toczyła się sprawa. Może-
my przypuszczać, że zakończyła się 
pomyślnie dla Niemców, gdyż po-
noszenie dziesięcin na rzecz parafii 
cieksyńskiej nie znajduje odzwier-
ciedlenia w dokumentach wspól-
noty ewangelickiej.
Do opuszczenia ziemi nasielskiej 
przez osadników niemieckich do-
szło latem 1944 r., kiedy to władze 
hitlerowskie wydały nakaz ewaku-
acji wszystkich Niemców. Druga 
faza to raczej już początek ucieczki 
przed wkraczającą w 1945 r. ofensy-
wą radziecką.
Dziś nam, potomnym, po osadni-
kach niemieckich zostały zabytki 
architektury. Mamy drewniany bu-

dynek domu modlitwy w Konarach, 
służący w czasach PRL-u jako szkoła 
podstawowa. W Mazewie Dworskim 
także stoi dom modlitwy. Jest to bu-
dynek murowany o specyficznej 
fakturze zewnętrznej. Dawniej oba 
służyły mieszkańcom. Dziś są ża-
łosną ruiną, a ich pomysł ich odbu-
dowy, mimo starań lokalnej spo-
łeczności, nie znajduje zrozumienia 
i uznania. Straszą, grożąc zawale-
niem. Pośród zabytkowych dębów 
stanowiących pomniki przyrody 
w konarskim lesie świecą porozbi-
jane nagrobki. Kiedyś miejsce chło-
du – dziś zapomnienia i wiecznego 
spoczynku. 

D. Dalecki

SPIS POWSZECHNY

Przepytywanie rozpoczęte
Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 
a w związku z tym możemy spodziewać się, że do części mieszkańców 
naszej gminy zapukają rachmistrzowie, a do części zadzwonią ankiete-
rzy telefoniczni. Jednak warto wiedzieć, że tym razem możemy również 
sami się spisać przez internet. Powszechny spis ludności i mieszkań roz-
począł się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br., a odpowiedzi należy 
udzielać według stanu na 31 marca 2011 r., godz. 24.00. 
To pierwszy spis, od czasu, gdy Polska stała się państwem członkow-
skim Unii Europejskiej. Wiadomości, których udzielimy, dostarczą 
szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym roz-
mieszczeniu, strukturze demograficzno - społecznej i zawodowej, 
a także o społeczno - ekonomicznej charakterystyce gospodarstw 
domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych 
na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajo-
wym, regionalnym i lokalnym. Pytania dotyczą naszego wieku, wy-
kształcenia, źródła utrzymania, liczby osób w mieszkaniu, wyznania (to 
pytanie jest nieobowiązkowe). Będziemy musieli także powiedzieć, jak 
dojeżdżamy do pracy i ile czasu nam to zajmuje, a także czy w domu 
mamy bieżącą wodę i jak go ogrzewamy. Nie ma natomiast pytania 
o wysokość naszych zarobków.
Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa z dnia 4 mar-
ca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym (Dz.U. Nr 47 poz. 
277), a także m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań. Udzielenie 
nieprawdziwych odpowiedzi oraz odmowa udzielania odpowiedzi 
pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w art. 56 i 57 ustawy 
o statystyce publicznej i podlega karze grzywny do 5000 zł. 
Spisem objęte są osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących miesz-
kaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania 
i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty 
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami.
Większość z nas wypełni ankiety pełne (krótsze), a około 20% popula-
cji w skali Polski, wybrane losowo, weźmie udział w badaniu reprezen-
tacyjnym (z dłuższą listą pytań).
Sami możemy się spisać przez internet, wchodząc na stronę:  
http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm. Znajdziemy tam 
całą instrukcję, jak to zrobić. Tu wypełnić można zarówno ankietę peł-
ną, jak i reprezentacyjną. Warto pamiętać, że samospis internetowy 
rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 16 czerwca br. 
Natomiast od 8 kwietnia do 30 czerwca br. zadzwonić mogą do nas 
ankieterzy telefoniczni, którzy przeprowadzą tylko badanie pełne, lub 
odwiedzić rachmistrzowie, którzy przeprowadzać będą badania repre-
zentacyjne i pełne.
Każdy rachmistrz będzie mieć legitymację, a ankietę przeprowadzi 
na specjalnym urządzeniu, z którego dane zostaną przesłane do GUS 
i usunięte z urządzenia po zakończeniu badania w danym mieszkaniu.
Na czas przeprowadzenia NSP 2011 uruchomiona została infolinia spi-
sowa o numerach: dla telefonów stacjonarnych 800 800 800 (bez-
płatnie) i dla numerów komórkowych 22 4444 777 (koszt minuty wg 
cennika operatora). Ankieterzy statystyczni będą udzielali ogólnych 
informacji spisowych. Za pośrednictwem infolinii można potwierdzić 
tożsamość rachmistrza spisowego i ankietera statystycznego. Ponadto 
ankieterzy statystyczni służą pomocą w wypadku problemów z zalo-
gowaniem do formularza internetowego.

mb
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Na drodze do Zielonej Flagi 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku, spełniając 
kryterium Lokalnego Centrum Ak-
tywności Ekologicznej, w ramach 
ogólnopolskiego programu „Szkoły 
dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska ubiega się w tym roku 
szkolnym o certyfikat międzynaro-
dowy Zielonej Flagi. Przyznawany 
jest on szkołom najbardziej zaanga-
żowanym w promocję postaw pro-
ekologicznych w 46 krajach świata. 
Do tej pory taki certyfikat zdobyło 
5000 szkół. 
Nasielska Ekoszkoła prężnie działa-
jąca w lokalnym środowisku gminy 
Nasielsk postawiła sobie za cel stwo-
rzenie Koalicji Na Rzecz Ochrony 
Środowiska i Wyglądu Gminy. Siłą na-
pędową w niej ma być cała społecz-
ność szkolna (uczniowie, nauczycie-
le, rodzice, pracownicy administracji 
szkoły), która będzie podejmować 
praktyczne działania na rzecz zrów-
noważonego rozwoju. Stąd też reali-
zacja szkolnych kampanii ekologicz-
nych, w poprzednim roku o energii, 
transporcie i żywności, w tym zaś 
roku kontynuacja kampanii energe-
tycznej a także prowadzenie dzia-
łań dotyczących bioróżnorodności 
i oszczędności wody. 
Przykładem takich działań był zor-
ganizowany przez szkołę gminny 
konkurs ekologiczny „Kraina przy-

jaznej energii”, nad którym patronat 
honorowy objął burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski. Konkurs został 
ogłoszony w styczniu, a jego uro-
czyste podsumowanie zaplanowa-
no podczas imprezy o charakterze 
gminnym pod hasłem Dzień Troski 
o Środowisko – 29 kwietnia br. Pra-
ce konkursowe były bardzo ciekawe, 
a powołana przez dyrektora szko-
ły komisja konkursowa miała trudne 
zadanie – musiała spośród 57 prac 
wybrać zwycięzców każdej kate-
gorii. Na konkurs bowiem wpłynęło  
29 prac plastycznych, 24 prace kom-
puterowe, 2 prace fotograficzne i 2 
prace literackie, a poziom wszystkich 
był bardzo wysoki.
Uczniowie-laureaci wraz ze swymi 
nauczycielami-opiekunami zostali za-
proszeni przez organizatorów na uro-
czystą galę wręczenia nagród. Odby-
ła się ona w towarzystwie przybyłych 
na uroczystość przedstawicieli part-
nerów Ekoszkoły w osobach: gość 
honorowy burmistrz Nasielska Grze-
gorz Arciszewski, Bogdan Ruszkow-
ski (Wydział Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego), Wacław 
Fusiński (Nadleśnictwo Płońsk), Bar-
bara Modzelewska (Stowarzyszenie 
Europa i My), Krzysztof Łukaszewicz 
(Fundacja Centrum Ochrony Środo-
wiska), Mariusz Kraszewski (Nasielska 
Fundacja Wspierania Edukacji i Roz-

woju), Hanna Szumska (Samorządo-
we Przedszkole w Nasielsku), Bea-
ta Skoczylas (Samorządowe Przed-
szkole w Starych Pieścirogach), Miro-
sław Stelmach (firma pielęgnacji zie-
leni Stelmir w Siennicy). Z Warszawy 
przyjechali również wolontariusze 
banku HSBC i firmy Panasonic. 
Zwycięzcy konkursu otrzyma-
li z rąk burmistrza Nasielska i dyrek-
tora szkoły dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Upominki zostały opako-
wane w kształcie cukierków w sza-
ry papier (zamiast w kolorowe tor-
by). Najmłodsi zwycięzcy ekolodzy 
to dzieci z przedszkola samorządo-
wego w Starych Pieścirogach oraz 
z przedszkola niepublicznego „Pod 
Fiołkami”, starsi to uczniowie ze szkół 
(macierzystej, ze szkoły podstawowej 
w Popowie Borowym i w Dębinkach 
oraz z Zespołu Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach, Publicznego Gimna-
zjum w Nasielsku oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych). 
W przebieg konkursu zaangażowało 
się aż 25 nauczycieli. Otrzymali oni 
również podziękowania w formie 
dyplomów, a wyróżnieni zostali opie-
kunowie zwycięskich prac: Dorota 
Leśniak (Przedszkole Samorządowe 
w Starych Pieścirogach), Małgorzata 
Olbryś, Anna Korycka, Ewa Lipowska 
(SP Nasielsk), Iwona Łyczkowska (SP 
Pianowo), Zofia Truszkowska (ZS nr 2 

w Starych Pieścirogach), Mariola Gór-
ska (ZSZ Nasielsk). 
Goście wraz ze szkolną publicznością 
obejrzeli również występ artystyczny 
związany z Dniem Ziemi, przygoto-
wany przez uczniów z kółka przy-
rodniczego pod kierunkiem Joanny 
Wiśniewskiej i Kingi Żabik. Była to nie-
zwykle cenna lekcja ekologii. Zebrani 
mieli okazję dowiedzieć się, zarówno 
w scenerii wystawionego procesu są-
dowego nad ropuchą, jak i w kontek-
ście informacji o wybranych parkach 
narodowych, jak właściwie postępo-
wać z naturą. Wszyscy mogli również 
obejrzeć wykonane na konkurs pra-
ce plastyczne o energii, ponieważ 
zostały one wystawione na sali gim-
nastycznej, gdzie miało miejsce spot-
kanie. 
Następnie odbył się wykład w ramach 
Festiwalu Nauki na temat „Słońce – 
elektrownia czy bomba zegarowa?”, 
który zaprezentował mgr Rafał Przy-
była z Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii Nauk w Warsza-
wie wraz ze swą koleżanką – Moniką 
Ciesielską. Szereg slajdów oraz kolo-
rowe plansze uatrakcyjniły prelekcję 
i mimo że zagadnienie było trudne, 
to przystępny sposób jego omówie-
nia sprawił, że wywiązała się ożywio-
na dyskusja naukowców ze słucha-
czami. Uczniowie wykazali się sporą 
wiedzą na tematy poruszane w wy-
kładzie, a naukowcy zainspirowali ich 
do jej pogłębienia, zapraszając do od-
wiedzenia instytutu.
Dopełnieniem Dnia Troski o Środo-
wisko było wspólne nasadzanie ziele-

ni na nowo powstałym placu zabaw 
„Radosna Szkoła” oraz wzdłuż szkol-
nego ogrodzenia. Aby wspomóc tę 
akcję, do szkoły przybyli specjalnie 
wolontariusze z banku HSBC i firmy 
Panasonic, z którymi szkoła w tym 
roku nawiązała współpracę. Bank 
HSBC mający siedzibę w Warszawie 
przy ul. Marszałkowskiej dofinanso-
wał zakup sadzonek, zaś fachowej po-
mocy w zaprojektowaniu terenu zie-
lonego wokół urządzeń zabawowych 
oraz w nadzorowaniu prac pielęgna-
cyjnych udzielił Mirosław Stelmach 
z firmy Stelmir z Siennicy.
Powstały w szkole nowy plac zabaw 
„Radosna Szkoła” o wartości ok. 231 
tys. zł dofinansowano w połowie 
z funduszy Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i z budżetu gminy. Konkret-
na wykonana inwestycja, która swój 
początek miała w szkolnym projek-
cie ekologicznym „Bliżej siebie i na-
tury – piękny i bezpieczny plac za-
baw”, zrealizowanym w ubiegłym 
roku w ramach konkursu grantowego 
wspólnie z firmą Toyota, dowodzi, że 
warto współdziałać dla dobra środo-
wiska. Mobilizacja dzieci i młodzieży 
do działań ekologicznych, podejmo-
wanie zobowiązań ułatwiających pro-
wadzenie ekologicznego stylu życia, 
zarówno w szkole, jak i w domu, są 
niewątpliwie pożyteczne dla planety, 
przyszłych pokoleń i własnego zado-
wolenia. Warto więc być szkołą z Zie-
loną Flagą, która własną aktywnoś-
cią pozytywnie wpływa na zmiany 
w najbliższym otoczeniu. 

Koordynator LCAE
Elżbieta Wróblewska

ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Kategoria prac plastycznych
Przedszkola: 1. Kasia Wawryn (Stare Pieścirogi), 2. grupa czterolatków – 
K. Nagel, J. Siwek, M. Obojski (Stare Pieścirogi), 3. grupa – N. Leszkiewicz, 
K. Kapczyński, K. Kulik, K. Kutra (Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”)
Klasy I–III 1. A. Dąbrowska (SP Nasielsk), 2. A. Suska (SP Dębinki), 3. K. Igna-
czak (ZS Stare Pieścirogi)
Klasy IV–VI 1. A. Śmietana, 2. A. Nagórska, 3. A. Grzymkowska (wszystkie 
SP Popowo Borowe)
Gimnazja: 1. Praca grupowa – P. Jaroszewska, E. Jusińska, K. Romanowicz, 
E. Pepłowska (ZS nr 2 Stare Pieścirogi), 2. Praca grupowa – N. Piątkow-
ska, P. Skurczyńska, N. Jerzyńska, W. Ostrzeniewska (Publiczne Gimnazjum  
w Nasielsku)

Kategoria prac komputerowych
Klasy IV–VI 1. D. Żołnierzak (SP Popowo Borowe), 2. A. Filipiak i M. Paluszek 
(SP Nasielsk), 3. K. Strzelczak (SP Nasielsk)
Gimnazja 1. S. Górska (ZS nr 2 Stare Pieścirogi), 2. grupowa – D. Bielecki  
i M. Kołakowski (ZS nr 2 Stare Pieścirogi), 3. N. Kaźmierczak (Publiczne Gim-
nazjum w Nasielsku)
Szkoły ponadgimnazjalne 1. K. Wysocki (ZSZ Nasielsk)

Kategoria prac fotograficznych
Klasy I–III 1. Ł. Paluszek (SP Nasielsk)
Klasy IV–VI 1. M. Paluszek (SP Nasielsk)

Kategoria prac literackich
Klasy IV–VI 1. S. Matusiak (SP Popowo Borowe), 2. K. Białoszewska  
(SP Nasielsk).
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Baran 21.03.–19.04.
Wciąż brakuje Ci czasu, a nieustanny pośpiech 
i bałagan tylko potęgują Twoją irytację. 
Jeszcze kilka najbliższych dni, upłynie właśnie 
w takim klimacie, a potem będzie coraz lepiej.

Byk 20.04.–20.05.
Najbliższy czas będzie bardzo pracowity, 
choć nie będziesz w nastroju do poważnych 
dyskusji czy twardych negocjacji. Weekend 
poświęć sprawom domowym i sobie.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Nadchodzi dobry czas na rozpoczęcie 
nowego przedsięwzięcia. Będziesz miał okazję 
wykazać się cierpliwością, konsekwencją 
i dokładnością. Na dobre rozwiązania warto 
czasem poczekać.

Rak 22.06.–22.07.
W pracy nie grozi Ci teraz ani stagnacja, 
ani nuda. Tempo będzie zawrotne, ale ani 
na moment nie stracisz głowy i wszystkie 
sprawy doprowadzisz do końca. W życiu 
osobistym z partnerem dogadasz się bez 
zbędnych słów.

Lew 23.07.–22.08.
Dobry czas na załatwianie spraw urzędowych, 
naukę oraz nadrabianie zaległości w sprawach 
domowych. Możesz śmiało pozwolić sobie na 
małe i duże szaleństwa. 

Panna 23.08.–22.09.
Będziesz miał dużo pracy. Nie odczujesz 
jednak uciążliwości obowiązków, bo będziesz 
doskonale zorganizowany. Tak naprawdę 
lubisz pracować, zwłaszcza jeśli wszystko idzie 
po Twojej myśli. 

Waga 23.09.–22.10.
Powoli będzie nadchodził lepszy czas. Warto 
było cierpliwie czekać. Trafią Ci się liczne 
okazje, by pomnożyć swoje pieniądze. W 
uczuciach wszystko się wyjaśni, a samotne 
Wagi mogą liczyć na miłość. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Czas będzie sprzyjał w załatwianiu wszelkich 
spraw zawodowych związanych z finansami. 
Życie uczuciowe nabierze tempa, niosąc wiele 
miłych niespodzianek, a Twoje emocje zaczną 
się uspokajać. 

Strzelec 22.11.–21.12.
Czeka Cię nudna i żmudna praca. Opanują Cię 
zmienne nastroje związane z jesienną pogodą. 
Trzeba będzie zadbać o dobrą atmosferę i to 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Najwyższy czas pomyśleć o dyscyplinie w życiu 
zawodowym, by nie robić sobie zaległości 
i w uczuciach, żeby pamiętać o potrzebach bliskich. 
Możesz też zadbać o swoją kondycję i zdrowie. 

Wodnik 20.01.–18.02.
W życiu zawodowym uporasz się ze sprawą, 
która była źródłem Twojego niepokoju i już 
od dłuższego czasu nie mogłeś jej rozwiązać. 
Kompromis zadowoli wszystkich. Dobry czas 
na miłość i przyjaźń.

Ryby 19.02.–20.03.
Już niedługo znowu zaczniesz działać. Nabierzesz 
sił i ruszysz do nowych wyzwań. Otworzą się 
przed Tobą ciekawe możliwości zawodowe.  
W uczuciach wszystko może przewrócić się do 
góry nogami. 

Kino NIWA ZAPRASZA
20 - 22 maja godz. 19.00

Jestem Bogiem
Limitless (USA 2011), czas: 105 min.; Obsada: 
Bradley Cooper (Eddie Morra), Robert De 
Niro (Carl Van Loon), Abbie Cornish (Lindy), 
Anna Friel (Aktor).

Wyobraź sobie narkotyk, który czy-
ni Twój mózg niezwykle wydajnym  
i sprawia, że chłoniesz ogromną wie-
dzę. Narkotyk, który czyni cię nad-
zwyczaj skupionym, szybkim, spraw-
nym, a nawet atrakcyjnym. Narkotyk, 
dzięki któremu pokonujesz wszystkie 
ograniczenia. Niewyobrażalne staje 
się możliwe nawet dla Eddiego, który 
od życia nie spodziewa się niczego. 
Zażycie specyfiku osiągnąć sukces, 
 o jakim zawsze marzył. Ceną, jaką 
przychodzi mu zapłacić, są: bóle gło-
wy, omdlenia, utraty świadomości, 
niekontrolowane wybuchy przemo-
cy…

27 - 29 maja

NIEPOKONANI
The Way Back (USA, Polska 2010); Reżyseria: 
Peter Weir  Scenariusz: Peter Weir;  Na pod-
stawie książki: Sławomir Rawicz; Występują: 
Jim Sturgess, Colin Farrell, Ed Harris, Mark 
Strong, Dejan Angelov.

Szczegóły  
www.noknasielsk.pl

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Róże na Dzień Ziemi 
W czwartek, 28 kwietnia br. 
w naszym przedszkolu ob-
chodziliśmy Dzień Ziemi. 
Celem akcji było kształto-
wanie zachowań proekolo-
gicznych u dzieci w wieku 
przedszkolnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
budzenia poczucia odpo-
wiedzialności za stan śro-
dowiska naturalnego czło-
wieka.
Z tej okazji przedszkolaki 
obejrzały teatrzyk kukiełko-
wy pt. „W krainie smerfów”, 
przygotowany pod kierun-
kiem pań: Ireny Jaworskiej 
i Hanny Jaworskiej. Po krót-
kiej pogadance na temat 
przygód smerfów i ich za-
śmieconej przez Gargamela krainy przedszkolaki przystąpiły do segregacji odpadów do odpowiednich pojem-
ników z napisami i kolorami. 
Kolejnym punktem w naszym ekologicznym świętowaniu były konkursy i zagadki, po których dzieci złożyły 
uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na strażników przyrody. Kulminacyjnym momentem było sadzenie 
krzewów róż w ogródku przedszkolnym. Nasze dzieci wiedzą, jak należy sadzić krzewy oraz jak je pielęgnować. 
Znają również zasady dbania o środowisko i wiedzą, że razem mogą dużo zdziałać dla naszej planety. 

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Nasielsku

NASZE DZIECI

Utalentowana trzylatka
We wtorek, 19 kwietnia br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury 
odbył się Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Nasze przedszkole już po 
raz kolejny wzięło w nim udział. 
Sala wypełniona była przez dzieci, które bardzo przeżywały 
swoje występy. Nasza przedszkolna solistka – Marysia, była je-
dyną i najmłodszą trzyletnią uczestniczką tego konkursu. Kiedy 
poproszono ją na scenę, weszła pewnym krokiem, trzymając 
wielką marchewkę – uszytą specjalnie na ten festiwal. Marysia 
odważnie, głośno i najpiękniej jak umiała wyśpiewała III miejsce 
dla przedszkola w Starych Pieścirogach. 
Marysiu, gratulujemy Ci i życzymy dalszych sukcesów!

Kamilla Broma

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Z wizytą 
We wtorek, 12 kwietnia br. dzieci z Samorządowego Przedszkola 
w Strych Pieścirogach wyjechały do Pułtuska na przedstawienie tea-
tralne pt. Historia pazia Adama i pięknej Królewny. Mimo niewyspania 
dzieci z niecierpliwością oczekiwały przedstawienia. Potrzeba dobrej za-
bawy i radości czerpanej z obcowania ze sztuką została zaspokojona, 
a niezwykłych wrażeń dostarczyło dzieciom wręczenie upominków – 
„świetlików”. 
Wszystkie dzieci wróciły szczęśliwe, wzbogacone o nowe, fantastyczne 
wrażenia, a potem bardzo długo bawiły się w teatr, ale już w przedszkolu.

PS.
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DROBNE
Zatrudnię pracownika budowlanego. 
Murarz – cieśla. Tel. 606 705 640.

PILNIE sprzedam dom w Nasielsku 
(spokojna okolica, wszystkie me-
dia, gotowy do zamieszkania – do 
częściowego wykończenia). Tel. 692 
486 481.

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

Salon strzyżenia psów, Modlin Górka. 
Tel. 501 214 307. 

Sprzedam łóżko 1os. nowe, fotele, 
komplet wypoczynkowy, komodę 
pod TV, huśtawkę ogrodową drew-
nianą, lustro kryształowe do łazienki, 
rowery, dywany. Tel. 505 359 438.

Sprzedam siano w kostkach. Tel. 506 
615 681; 797 541 501.

Sprzedam działkę przemysłowo- 
budowlaną przy ul. Przemysłowej 
2700m2; cena 65000. Tel. 510 516 
424.

Atrakcyjne działki budowlane przy 
ul. Piłsudskiego. Sprzedam. Tel. 696 
468 255. 

Siedlisko, dom murowany i budynki 
gospodarcze. Działka 1,70 + 4 ha. 
Słustowo. Tel. 22 794 30 35; 517 814 
096.

Wykaszanie traw i  chwastów.  
Tel. 696 625 756.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Wszystkie media.  
Tel. 510 205 881; 602 426 892. 

Pranie dywanów, tapicerek meblo-
wych i samochodowych. Tel. 605 
780 641.

Korepetycje język angielski. Tel. 788 
633 857.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Bank Ci odmówił? Wystarczy jeden 
telefon. Bez BIK-U, bez poręczyciela.  
Tel. 600 297 409.

Budowa domów od podstaw pod 
klucz. Więźby + krycie- PROMOCJE. 
Tel. 721 108 172.

Sprzedam działki budowlane Nowe 
Pieścirogi. Tel. 501 845 570.

Sprzedam działkę 1, 2 ha Dębinki.  
Tel. 667 666 240.

Glazura, terakota, malowanie, 
gipsowanie, panele ściana, podło-
ga i montaż kabin natryskowych.  
Tel. 604 561 031.

Sprzedam działki budowlane, blisko 
Studzianek; koło stacji PKP. Tel. 784 
528 758.

Sprzedam działkę tanio- rekrea-
cyjno- budowlaną. Dobra Wola.  
Tel. 668 337 443.

Małżeństwo szuka domu lub miesz-
kania do wynajęcia. Tel. 513 780 723.

Sprzedam działkę budowlaną  
1100 m2 w Siennicy w atrakcyjnej 
cenie. Tel. 502 681 747.

Opinie tech.; ekspertyzy bud. oraz 
nadzory bud. Ceny konkurencyjne. 
Tel. 501 580 427; 23 69 12 255.

Sprzedam działkę 1400 m2 w Kosewie 
koło Nasielska. Tel. 512 206 442.
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Stadnina przyjmie do pracy stajen-
nego. Tel. 697 716 766.

Sprzedam quada. Tel. 696 257 475

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na ul. Piłsudskiego, pow. 50 m2.  
Tel. 662 120 651.

Poszukuję mieszkania dla jednej oso-
by w nowym budownictwie. Tel. 512 
705 468.

Sprzedam działkę ul. Grabowa.  
Tel. 512 107 014

Sprzedam mieszkanie  76 m 2.  
Tel. 602 405 270.

Zatrudnię diagnostę na stację kon-
troli pojazdów w Nasielsku lub 
Nowym Dworze Maz. Tel. 600 805 
052.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 
1500 m2 w Kosewie. Tel. 606 88 62 12

Sprzedam 5 bron bez sztelwagi.  
Tel. 661 333 293.

Wynajmę lokal ul. Kościelna 8.  
Tel. 23 69 30 334

Sprzedam BMW E34, rok prod. 1990. 
Cena 3000 zł. Tel. 512 342 545.

Sprzedam Forda Eskorta Kabriolet, 
1988 rok. Bardzo ładnie utrzymany. 
Cena 3000 zł. Tel. 512 342 545.

Sprzedam Seata Cordobę 1994 r., 
1,4 benzyna+gaz+koła zimowe.  
Tel. 694 803 326.

Sprzedam słomę w kostkach, siano 
oraz żyto. Tel. 606 423 338.

Sprzedam działkę 3000 m2, Kosewo. 
Tel. 501 136 623.

Do wynajęcia w Nasielsku 4 miesz-
kania, łazienka, WC, centralne ogrze-
wanie, oddzielne wejście. Tel. 23 693 
00 25, 602 793 096.

Sprzedam pilnie działkę budow-
laną z budynkiem mieszkalnym 
w Nasielsku przy ul. Malinowej 
10, blisko Urzędu Miasta, o pow. 
2610 m2, uzbrojona, cena: 70 zł/m. 
Budynek gratis. Tel. 606 415 449, 
664 415 142

Sprzedam prasę kostkującą Simpa 
Z224/1, pług 3-skibowy, kultywa-
tor, przetrząsarkę pasową do siana.  
Tel. 663 341 423.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Od dnia 4 maja 2011 roku 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 uruchamia 
nowe miejsce  udzielania 
świadczeń w zakresie Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
w Nowym Dworze Mazowieckim,  
przy ulicy Paderewskiego 7, budy-
nek A, I piętro.
Godziny pracy punktu: 
- w dni powszednie 18.00 - 08.00
- w soboty, niedziele i dni świą-
teczne – całodobowo.
N u m e r  t e l e f o n u  N o c n e j 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
do kontaktu dla pacjentów: 0 22 
775 20 39.



podyktował rzut karny za faul za-
wodnika z Radości. Po chwili po 
konsultacji z sędzią bocznym od-
wołał swą decyzją. Prawdopodob-
nie arbiter boczny zasugerował, 
że nasz zawodnik przejął piłkę, bę-
dąc na pozycji spalonej. Trudno 
dyskutować z sędziami, ale była 
to decyzja bardzo kontrowersyj-
na, ponieważ zawodnicy Rado-
ści byli nawet w swojej bramce 
i o żadnym spalonym nie mogło 
być mowy. To zdarzenie wprowa-
dziło w naszej drużynie dodatkową 
nerwowość. Napór naszej druży-
ny trwał i wreszcie w 88. minucie 
meczu przyniósł bramkę kontak-
tową. W kolejnym zamieszaniu 
podbramkowym piłkę do bramki 
skierował Rafał Załoga. Mimo dal-
szego naporu naszej drużyny nie 
udało się zmienić wyniku i zdobyć 
przynajmniej jednego punktu. 
Pozostałe dwa mecze rozegrane 
w okresie od ostatniej informa-
cji zakończyły się zdecydowa-
nym zwycięstwem naszej druży-
ny. Zwyciężyliśmy piłkarzy Wi-
chru Kobyłka 3:1 (bramki: Załoga 
20’, Choroba 28’, Maxwell 32’) 
i Sokoła Serock 5:1 (bramki: Max-
well 44 i 75’, Kotarski 55 i 60’, 

Unierzyski 65’). Wyniki tych 
spotkań, a zwłaszcza zdobyte 
punkty, cieszą. Do gry można 
mieć zastrzeżenia o tyle, że nie 
przez całe spotkanie Żbik an-
gażuje swoje siły. Są momenty 
przestojów i stracone bramki, 
których można było uniknąć. 
Umiejętności Żbika pokazane 
w tych spotkaniach były na tyle 
duże, że gdyby nasza drużyna 
zagrała w równym tempie całe 
dziewięćdziesiąt minut, wy-
nik mógłby być dwucyfrowy, 
a w Radości zdobylibyśmy trzy 
punkty. 
Już po zwycięskich meczach 
wiele osób ostrzegało, że ten 
sposób gry może być przyczy-

ną niepowodzenia. Zawodnik musi 
być skoncentrowany na grze przez 
całe spotkanie. Na eksperymenty 
jest czas na treningach. Tę prze-
strogę powtarzano od pewnego 
czasu. Odrabianie strat nie zawsze 
się udaje. Jest to aktualne zwłasz-
cza teraz, gdy Żbik ma poważ-
ne kłopoty kadrowe wynikające 
z kontuzji czołowych zawodników. 
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Żbik – Wicher Kobyłka 3:1 (3:1) +3 Żbik – Sokół Serock 5:1 (1:0) +3  PKS Radość – Żbik 2:1 (0:0) – 3

Nie było radości po meczu w Radości
Już wydawało się, że szczęście jest 
blisko. Po środowym meczu z So-
kołem Serock (5:1) Żbik wyszedł na 
prowadzenie i samodzielnie przewo-
dził w tabeli I grupy warszawskiej ligi 
okręgowej. Spodziewano się, że po 
meczu z Parafialnym Klubem Spor-
towym z Radości nastroje kibiców 
piłkarskich jeszcze bardziej się popra-
wią i radość będzie jeszcze większa. 
Tymczasem szczęście trwało wyjąt-
kowo krótko. Już w sobotę nasi pił-
karze ponieśli porażkę (2:1). I była to 
kolejna porażka na własne życze-
nie, ponieważ mecz był do wygra-
nia. Przegrali wprawdzie z PKS-em 
Radość minimalnie, niemniej jed-
nak stracili trzy punkty i z pierwszego 
miejsca spadli na trzecie. 
Do lidera, drużyny z warszawskie-
go Targówka, tracą dwa punkty. Ma-
jąc tyle samo punktów co wicelider, 
Drukarz Warszawa, są jednak sklasyfi-
kowani na trzecim miejscu, ponieważ 
w pierwszym pojedynku z tą drużyną 
ponieśli porażkę 2:1. Świadomość, jak 
ustawiana jest ligowa tabela, jest bar-
dzo ważna, ponieważ może się oka-
zać, że nie zabraknie punktów, będzie 
się miało lepszy stosunek i różnicę 
strzelonych i straconych bramek, 
a zajmie się dalszą lokatę. 

Do końca sezonu Żbik rozegra jesz-
cze sześć spotkań – trzy jako gospo-
darz (z Legionem 14.05, Drukarzem 
25.05 i Targówkiem Warszawa 4.06) 
i trzy na wyjazdach (z Dolcanem II 
Ząbki 21.05, Mazurem Radzymin 
28.05 i Wilgą Garwolin 11.06). 
O punkty z pewnością łatwo nie bę-
dzie. Zaczynają się swego rodza-
ju manewry. Na przykład na meczu 
w Radości dało się zauważyć kilkuna-
stu kibiców warszawskiego Targówka, 
którzy mocno dopingowali naszych 
przeciwników. Wydaje się, że i kibice 
Żbika winni się uaktywnić i kultural-
ne wspierać swą drużynę. Być może 
warto byłoby, aby kibice się zorgani-
zowali i pojechali na mecze wyjazdo-
we. Ważne jest jednak, aby zachowy-
wali się jak kibice, a nie jak kibole.
Z pewnością sytuacja byłaby bardziej 
klarowna, gdyby nie to, że Żbik bory-
ka się z poważnymi kłopotami kadro-
wymi. Tuż przed początkiem rundy 
rewanżowej z drużyny odszedł Prze-
mek Zubel, a trzej nasi Nigeryjczycy 
nabawili się uciążliwych kontuzji. To 
m.in. sprawiło, że dynamiczny i do-
świadczony Marcin Gumowski mu-
siał cofnąć się do obrony osłabiając 
w ten sposób linie ofensywne. Tym-

czasem były też absencje spowodo-
wane żółtymi kartkami. 
Porażka z Radością, podobnie jak 
porażka z Koroną z Góry Kalwa-
rii, bardzo boli. Te drużyny były do 
ogrania. Ich umiejętności piłkarskie 
były niewielkie, a taktyka prosta: wy-
bijać piłkę mocno do przodu i w po-
bliżu bramki gości szukać szczęśliwe-
go zakończenia akcji. 
W Radości Żbik „przespał” pierwszą 
połowę. Nie podjął w niej walki. Być 
może piłkarze mieli w pamięci mecz 
z tą drużyną w rundzie jesiennej. 
Wtedy PKS prezentował się okazale 
i grał podobnie jak Żbik. Stąd w pierw-
szej połowie Żbik zagrał ostrożnie. 
Chyba zbyt ostrożnie. Wydaje się, że 
naszym zawodnikom przeszkadzał 
też stan boiska. Grają ładną, technicz-
ną i miłą dla oka piłkę. Wrogiem takiej 
gry są wszelkie nierówności. Tych 
płyta w Radości miała wiele i piłka 
na niej zachowywała się niesfornie. 
Wydawało się, że tę trudność poko-
nają i w drugiej połowie i przystąpią 
do bardziej zdecydowanych ataków.
Drugą połowę Żbik rozpoczął bar-
dziej obiecująco. Ruszył do przo-
du, ale zapomniał o zabezpiecze-
niu własnej bramki. Wykorzystali 
to gospodarze i grając tak, jak grali 

w pierwszej połowie, kiedy po pro-
stu wykopywali piłkę jak najdalej od 
własnej bramki i tam liczyli na szczęś-
liwy traf. Przyniosło im to sukces 
w postaci goli (w 50’ Szczęsny i w 55’ 
Graff). Piłka po rykoszetach wpadła 
do naszej bramki. Żbik ruszył do bar-
dziej zdecydowanych ataków i kilka-
krotnie zagroził bramce przeciwnika. 
W pewnym momencie doszło 
do dość niecodziennego zdarze-
nia na piłkarskich boiskach. Sędzia 

Nazwa M. Pkt. Bramki
1.  GKP Targówek (Warszawa) 24 56 65-26
2.  Drukarz Warszawa 24 54 60-31
3.  Żbik Nasielsk 24 54 82-23
4.  PKS Radość (Warszawa) 24 46 72-38
5.  Legionovia II Legionowo 24 38 54-69
6.  Wilga Garwolin 24 34 59-50
7.  Józefovia Józefów 24 33 49-52
8.  Dolcan II Ząbki 24 33 62-44
9.  Legion Warszawa 24 32 54-54
10.  Mazur Radzymin 24 30 53-63
11.  Korona Góra Kalwaria 24 27 34-56
12.  Mazur II Karczew 24 26 41-50
13.  Promnik Łaskarzew 24 24 43-72
14.  Wicher Kobyłka 24 23 35-49
15.  Sokół Serock 24 20 38-74
16.  Świt II Nowy Dwór Mazowiecki 24 14 26-76

LUKS Cieksyn  
wybrał nowe władze
Kilka tygodni temu na podstawie Statutu Klubu § 18 pkt. 3 oraz na wnio-
sek grupy członków, zawodników i rodziców, odbyło się Walne Zebranie 
Klubu LUKS Cieksyn. Jego zasadniczym celem było omówienie bieżą-
cej sytuacji klubu oraz podjęcie decyzji o powołaniu nowych władz. 
Istniała również możliwość jego likwidacji. Zebranie było konieczne, po-
nieważ dotychczasowy prezes klubu, ks. Józef Szczeciński, wyprowadził 
się z Cieksyna, a członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zrezyg-
nowali z dalszej działalności. 
W związku z tym, że przedni zarząd w ubiegłym roku nie złożył odpo-
wiednich dokumentów, klub nie otrzymał żadnej dotacji samorządowej 
w roku 2010. Z powodu braku uregulowania prawnego, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, klub pominięto również przy podziale środków 
finansowych w roku bieżącym. 
Mimo że Zarząd nie funkcjonował, zawodnicy sekcji tenisa stołowego 
uczestniczyli w regularnych rozgrywkach. Awansowali do IV ligi i dalej 
chcieliby reprezentować naszą gminę na szczeblu wojewódzkim. 
Dlatego podczas Walnego Zebrania podjęto uchwałę o wybraniu nowe-
go Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Skład nowego Zarządu klubu: Sylwester Białorudzki – prezes, Arka-
diusz Ziemiński – wiceprezes, Adam Stamirowski – sekretarz., Iwona 
Żyła – skarbnik, Marek Stamirowski – członek.
Komisja Rewizyjna: Izabela Cichocka - Ropielewska – przewodni-
cząca, Piotr Kozaczuk – z-ca przewodniczącego, Adrian Kozaczuk 
– członek.
Obecnie, po wyborze nowych władz, wszelkie uchwały z Walnego Ze-
brania Klubu zostały przesłane do Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim i po otrzymaniu potwierdzenia klub ponownie 
zwróci się do Burmistrza Nasielska o wsparcie finansowe, z nadzieją, że 
dalej będzie mógł reprezentować i promować naszą gminę na Mazow-
szu. 
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